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RESUMO 

 

A presente dissertação busca refletir sobre o combate à mortalidade infantil como um 

desafio colocado para as sociedades que desejam melhorar seus indicadores de 

desenvolvimento social. Sendo assim, este estudo teve como objetivo analisar de que forma a 

Secretaria Municipal de Saúde de Mauá/SP empreendeu entre 2013 e 2016 uma reforma 

administrativa exitosa com relação à redução da mortalidade infantil. Apreendeu-se essa 

problemática como prioridade, com ações de educação permanente, com ênfase nas mudanças 

de processos de trabalho, com forte senso de responsabilização e intensa articulação de 

coletivos da gestão, das equipes entre si e entre os diversos serviços e níveis de atenção da 

rede de saúde. Trata-se de um estudo de caso com análise documental de relatórios, 

indicadores e portarias municipais relativos a ações para a redução da mortalidade infantil, 

entrevistas a gestores e profissionais de saúde que atuaram na rede de cuidado materno 

infantil nesse período. Os profissionais entrevistados relatam muito aprendizado na 

identificação das falhas encontradas e melhoria na qualidade do trabalho. Houve estímulo ao 

cuidado compartilhado pelas equipes, ampliação do acesso, aprimoramento do acolhimento, 

aumento na autoestima dos profissionais, e intensificação de ações de humanização no 

atendimento à gestante. A gestão inseriu as vigilâncias em todos os processos, e, em especial, 

a Vigilância Epidemiológica, que pôde realizar o papel que lhe cabe dentro do Sistema Único 

de Saúde. O Comitê de Mortalidade Materna Infantil e Fetal desenvolveu ações de forma 

intensa, acompanhando os processos que se formavam, apoiando a gestão. Os resultados 

apontam que os profissionais relatam essa experiência como marcante e enriquecedora, e que 

mesmo após a finalização dessa gestão, alguns processos de trabalho implantados foram 

mantidos, mas sem a mesma forte articulação, em rede promovida pela gestão. Em 

contrapartida, também há relatos de uma excessiva pressão pelos resultados e as ações de 

cuidado apresentaram um forte componente de controle sobre a vida das gestantes, pelas 

equipes, a fim de reduzir a mortalidade infantil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Permanente. Mortalidade Infantil. Gestão de 

Serviços de Saúde. Monitoramento Epidemiológico. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to reflect on the fight against child mortality as a challenge for 

societies that wish to improve their social development indicators. Thus, this study aimed to 

analyze how the Municipal Health Secretariat of Mauá / SP undertook between 2013 and 

2016 a successful administrative reform in relation to reducing child mortality. This issue was 

understood as a priority, with permanent education actions, with emphasis on changes in work 

processes, with a strong sense of responsibility and intense articulation of management 

collectives, teams among themselves and among the various services and levels of attention of 

the company. health network. This is a case study with documentary analysis of reports, 

indicators and municipal ordinances related to actions to reduce child mortality, interviews 

with managers and health professionals who worked in the maternal child care network during 

this period. The interviewed professionals report much learning in identifying the failures 

found and improving the quality of work. There was encouragement to shared care by the 

teams, increased access, improved reception, increased self-esteem of professionals, and 

intensified humanization actions in the care of pregnant women. The management included 

surveillance in all processes, and especially Epidemiological Surveillance, which was able to 

perform its proper role within the Unified Health System. processes that were forming, 

supporting the management. The results indicate that professionals report this experience as 

remarkable and enriching, and that even after the completion of this management, some work 

processes implemented were maintained, but without the same strong articulation, in a 

network promoted by management. On the other hand, there are also reports of excessive 

pressure for the results and care actions presented a strong component of control over the lives 

of pregnant women by the teams in order to reduce child mortality. 

 

KEYWORDS: Education continuing. Infant mortality. Health Services 

Administration. Epidemiological monitoring. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Sou médica Veterinária, formada em 1983, e atuei na área de clínica de pequenos e 

grandes animais durante 17 anos. Em 1996, entrei, por concurso, na prefeitura de Mauá, 

localizada no Grande ABC, SP. Inicialmente, por três anos, atuei na área de Zoonoses por um 

ano participei na elaboração da lei que descentralizava as ações das vigilâncias para o 

município. Tive atuação por um ano na estruturação administrativa e fiscalizatória da 

Vigilância Sanitária. Em 2000, devido a ter uma especialização na área, fui convidada a 

estruturar o serviço de vigilância epidemiológica municipal, no qual atuei até 2017, sendo 

então convidada a assumir a Coordenação de Proteção à Saúde e Vigilâncias (CPSV). 

O questionamento essencial que me levou a este trabalho é meu interesse sobre o tema 

de Educação Permanente (EP), proveniente de minha atuação durante 17 anos como 

responsável pela Vigilância Epidemiológica (VE) e pela experiência riquíssima da qual 

participei como gestora do cuidado nas ações de Educação Permanente em Saúde (EPS), que 

foram implantadas como política de gestão no período de 2013 a 2016. Nesse município,  a 

VE tem como atribuições principais o armazenamento e distribuição de imunobiológicos 

(vacinas e soros) para toda a rede, e a coleta, digitação e análise de dados epidemiológicos 

provenientes de notificações, investigação de surtos e epidemias e outras informações que vão 

subsidiar as políticas públicas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

As ações desenvolvidas na VE envolviam a necessidade de realizar capacitações aos 

profissionais de saúde que tinham os temas como a introdução de novos imunobiológicos, 

orientações sobre agravos de notificação, informes sobre surtos específicos, divulgação e 

análise de informações sobre agravos programáticos como tuberculose, hanseníase, profilaxia 

da raiva humana e demais atividades de educação continuada (EC). 

O processo era basicamente o mesmo: identificar numa situação específica uma 

necessidade, elaborar uma apresentação em PowerPoint, agendar os profissionais em 

categorias profissionais ou de serviços, explanar sobre o assunto e responder às dúvidas 

existentes. Com o processo realizado, considerava-se que transmitir informações para as 

equipes era suficiente para alcançar os objetivos desejados. Em algumas situações, esse 

processo surtia o efeito desejado, principalmente nos casos de agravos e imunobiológicos 

novos para as equipes. Mas, quando o objetivo era alterar um processo de trabalho já 

existente, como mudar a forma de preenchimento de um impresso, nivelar as informações 

sobre agravos, definir ou apresentar novos fluxos, objetivar a avaliação de um fluxo de 
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trabalho, realizar implantação de protocolos, essa metodologia de treinamento tinha pouco 

impacto.  

Com o tempo, percebíamos que os profissionais que já realizavam os procedimentos 

da maneira recomendada continuavam suas atividades de forma correta e a grande maioria 

ainda permanecia com as mesmas situações de “equívocos” e desinformação. Considerando-

se que, ao ingressar na rede municipal, os novos profissionais acabavam reproduzindo ações 

aprendidas com os colegas dos serviços, havia várias formas de se fazer a mesma atividade. 

Era sempre um desafio conseguir que as informações repassadas aos profissionais 

gerassem novas condutas no processo de trabalho, mesmo com repetições infinitas de mesmos 

temas, ao longo dos anos, sem resultados que fossem considerados satisfatórios. 

A equipe da VE questionava por que os profissionais da assistência continuavam a 

reproduzir informações equivocadas, apesar de nosso empenho em “ensiná-los”. Havia um 

sentimento de frustação contínua, mas mesmo assim continuávamos a fazer o processo de 

educação da mesma maneira, pois era o que conhecíamos, levando em conta que toda a 

trajetória educacional desde a mais tenra idade também fora assim. 

Problematizar a Educação Permanente em Saúde (EPS) tem relação com minha 

experiência como Coordenadora do Comitê Materno Infantil e Fetal do Município (CMMIF) 

a partir de 2013. Neste município, investiu-se como estratégia de gestão a EPS, para reduzir a 

mortalidade infantil, no intuito de que os trabalhadores pudessem problematizar seu processo 

de trabalho e construir práticas que promovessem a melhora no atendimento materno-infantil. 

Em 2013, foi implantada uma Política de Educação Permanente em Saúde (PEPS), 

uma restruturação administrativa e a gestão colegiada, com ações em todas as coordenações 

da SMS, das quais fui participante. Cabe ressaltar que, de 2013 a 2016, o Coeficiente de 

Mortalidade Infantil (CMI) diminuiu em um curto período de tempo, caindo de 16 PMNV para 

9,31 PMNV. Esse fato me fez questionar quais as ações de gestão que puderam contribuir para 

essa queda do coeficiente.   

Para compreender o processo de transformação institucional pela gestão, a partir de 

recomendações e ações, visando à redução dos índices de mortalidade infantil no município 

em questão, esta investigação busca detalhar o que significou essa experiência para os 

trabalhadores que dela participaram. Espero que esta pesquisa possa contribuir com o registro 

e a sistematização de uma experiência considerada como bem sucedida, e que os resultados 

possam apontar caminhos para a consolidação de boas práticas no enfrentamento da 

mortalidade infantil em outras localidades, usando como uma das ferramentas de gestão a 
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EPS, que estimula a reflexão acerca das práticas de serviço, incentivando transformações no 

processo de trabalho com vistas a uma melhor gestão do cuidado em saúde. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. Perfil do Município de Mauá 

 

O Município de Mauá está localizado a sudeste da Região Metropolitana de São Paulo 

e situa-se na região do Grande ABC. A cidade limita-se com: São Paulo (norte); Santo André 

(oeste); Ribeirão Pires (leste e sul); Ferraz de Vasconcelos e Suzano (nordeste). Mauá tem 

468.148 habitantes e 61.909 km² de extensão territorial.  O município tem características de 

“cidade dormitório” e existe um grande adensamento populacional. (MAUÁ, 2019b; IBGE, 

2019a). 

A rede municipalizada de saúde, em relação ao cuidado da gestante, recém-nascido e 

criança, é composta por:  

Vinte e três Unidades Básicas de Saúde (UBS), distribuídas em cinco territórios, 

definidos em um processo de territorialização, realizado em 2010. Em quatorze unidades, há 

as equipes de generalistas, agentes comunitários de saúde, enfermeiros e auxiliares de 

enfermagem, compondo a Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo que em nove unidades 

funcionam as unidades de saúde tradicionais, com pediatras, ginecologistas, clínicos, 

enfermeiros e auxiliares. A Coordenadoria de Proteção à Saúde e Vigilâncias (CPSV) é 

composta pelas Gerências de Vigilância Sanitária (GVS), Vigilância Epidemiológica (GVE), 

Centro de Referência à Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância Ambiental (GVA) e 

Controle de Zoonoses (GCZ). Na atenção hospitalar, há um Hospital de Clínicas Municipal 

(HCM), dirigido por uma Organização Social (é um modelo de organização pública formada 

por associações não governamentais, sem fins lucrativos, sendo que o Estado continua 

executando um controle, por meio de metas acordadas por um contrato de gestão), que 

desenvolve uma gestão completamente à parte da secretaria e o gestor é inserido nas 

discussões e ações em rede. Há também um Hospital Filantrópico/Privado e dois Hospitais 

Privados. Na Urgência e Emergência, há quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), um 

Serviço de Atendimento Móvel, que é regional (SAMU), e o Serviço de Atendimento 

Domiciliar (SAD). No Núcleo de Atenção Especializada (NAE), há o Centro de Referência da 

Saúde da Mulher, Criança e Adolescente. (CRSMCA). Considerando a atenção à Saúde 

Mental, há três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Adulto, Infanto-Juvenil e 

Álcool/Drogas (AD), duas Residências Terapêuticas, uma República Terapêutica e um 
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Consultório de Rua. (MAUÁ, 2019a; BRASIL, 1998b), além de outros serviços que 

estruturam a secretaria. 

 

 

2.2. O Coeficiente de Mortalidade Infantil 

 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) expressa o número de crianças, de um 

determinado local e período, que morre antes de completar um ano de vida, por mil nascidos 

vivos. Esse indicador reflete as condições de desenvolvimento socioeconômico, de 

infraestrutura e do ambiente de moradia, além das condições do acesso aos serviços de saúde, 

da linha de cuidado materno-infantil, disponíveis à população, permitindo comparações entre 

os diversos níveis, inclusive entre países. Ele deve ser constantemente acompanhado, pois 

permite auxiliar no planejamento e análise das políticas públicas dirigidas à linha do cuidado 

materno-infantil. (RIPSA, 2008). 

Conforme um estudo de coorte realizado em Santa Catarina, a ocorrência de óbitos 

infantis se deve aos determinantes: socioeconômicos (escolaridade; idade; ocupação materna; 

renda; etc.), biológicos (baixo peso ao nascer; prematuridade; tipo de gravidez; “apgar”
1
 ao 

nascer e anomalias), ambientais (condições de vida familiar), assistenciais (pré-natal; parto e 

atenção ao recém-nascido). (SANTA HELENA et al., 2005). 

O CMI pode ser dividido em três componentes, de acordo com a idade do recém-

nascido, que são: mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias), neonatal tardia (7 a 27 dias) e 

pós-neonatal (28 a 364 dias). (RIPSA, 2008). 

Considera-se que a mortalidade neonatal está mais relacionada às condições de 

gestação, do parto e da criança, e a mortalidade pós-neonatal é mais associada às condições 

socioeconômicas e do meio ambiente, acentuando-se as causas infecciosas. (CALDEIRA et 

al., 2005). 

Monteiro (1982, p. 17) concluiu que “o abastecimento de água, com a melhoria das 

condições gerais de vida proporcionada por um poder aquisitivo crescente da população, é a 

situação que reúne o maior potencial para a redução do coeficiente de mortalidade infantil”, 

demonstrando que o componente pós-neonatal é realmente vulnerável à melhoria das 

                                                 

1
 Apgar é uma avaliação da frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade 

reflexa e cor da pele no exame físico do recém-nascido, com 1, 5 e 10 minutos de vida. Sendo a escala de 

nota de 0 a 10, indicando a necessidade de menor ou maior cuidado pós-parto. (APGAR, 1953). 
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condições de vida, restando o componente neonatal que demanda uma melhor organização do 

cuidado à gestante e ao recém-nascido. A prevalência do componente neonatal na mortalidade 

infantil ficou demonstrada também nas causas de óbito. As afecções perinatais também 

representam o principal grupo de causas de mortalidade neonatal (79%) e infantil (59%) no 

Brasil, além de responderem por 51% das mortes de menores de cinco anos em 2010 

(BRASIL, 2009; FRANÇA, 2012). 

Ao longo da década de 90, as causas de óbito infantil devido a doenças infecciosas, 

parasitárias e respiratórias foram diminuindo em relação ao total de óbitos por melhorias na 

infraestrutura de saneamento, habitação, educação, sendo agora, as causas perinatais que se 

salientam, demonstrando a baixa qualidade dos serviços de saúde, em especial o pré-natal e 

adequada assistência ao parto e ao nascimento. Em países onde a mortalidade infantil está em 

menos de 10 pmnv, a causa de morte preponderante é a malformação congênita, indicando a 

diminuição de causas evitáveis de óbito infantil. (SIMÕES, 2002). 

Em 1999, o documento que analisava a evolução e perspectivas da MI no Brasil 

mostrava que, a partir da década de 1930, ocorreram grandes mudanças econômicas e sociais, 

que impactaram na diminuição da MI no país, se bem que, com grandes diferenças regionais, 

indicadores elevados para a região nordeste e menores para a região sudeste, onde se 

concentravam as atividades econômicas do país. Essa avaliação demonstra como as 

desigualdades sociais e regionais são um grande impedimento para a redução desse indicador. 

O documento conclui que, mesmo com os indicadores sociais com desempenho negativo, a 

ação dos serviços de saúde manteve esse indicador em queda, o que mostra que a atuação dos 

serviços de saúde contribuiu de forma importante para a redução da mortalidade infantil no 

país. (SIMÕES, 1999). 

O Brasil promoveu diversas ações de melhora, como as do saneamento básico, do 

aumento da escolaridade, em especial, da mulher que aumenta a procura pelos serviços de 

saúde, implantou programas na linha de cuidado materno-infantil, aumentou o acesso a 

serviços de saúde pela população, ampliou a imunização e melhorou os serviços hospitalares 

que impactaram na sobrevivência infantil. Essas mudanças ocorreram de forma diferenciada, 

levando-se em conta melhores condições econômicas da região central e sul do país. 

(SIMÕES, 1999, 2002). 

O maior predomínio no Brasil, em relação à MI, até o final de 1980, foi o componente 

pós-neonatal, atingindo maior percentual entre os outros componentes, isto é, 

aproximadamente 70% da MI.  Hoje, no Brasil, a mortalidade neonatal é o componente maior 

da mortalidade infantil e representa 77,0% dos óbitos evitáveis de crianças com menos de um 
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ano de idade. No ano de 2016, apresenta um aumento gradativo desde o ano 2000, quando 

eram 71,5% de todos os óbitos evitáveis. (BRASIL, 2011a, 2019a). 

O Relatório Sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de 2015, em 

especial o objetivo quatro, que era reduzir a mortalidade infantil, mostra excepcional avanço. 

A redução da mortalidade na infância que ocorreu em todo o mundo é considerada uma das 

maiores histórias de sucesso global na saúde internacional. A taxa de mortalidade global 

abaixo dos cinco anos diminuiu em mais da metade, caindo de 90 para 43 mortes pmnv entre 

1990 e 2015. Significa que 6,8 milhões de crianças menores de cinco anos em 2015 deixaram 

de morrer por ações efetivas de políticas públicas nesse período. Apesar das melhorias 

impressionantes na maioria das regiões do mundo, as tendências atuais não foram suficientes 

para alcançar a meta dos ODM em todas elas. Cerca de 16.000 crianças com menos de cinco 

anos morreram em 2015. A maioria morreu de causas evitáveis, como pneumonia, diarreia e 

malária (NAÇÕES UNIDAS, 2015a). 

No documento “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, que é composto 

de 17 objetivos e 169 metas, espera-se eliminar todas as mortes evitáveis, promovendo a 

continuidade dos esforços na diminuição da mortalidade infantil como cita o objetivo 3.2: 

“Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de cinco 

anos, com todos os países, objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 

1.000 nascidos vivos.” Nações Unidas (2015b, p. 23). O Brasil também busca o cumprimento 

do art. 24 da Convenção dos Direitos da Criança, assumido em 1990, para a redução da 

mortalidade infantil. Todas essas metas demonstram a importância do CMI para organismos 

de Saúde internacionais e a preocupação do nosso país em assumir metas e cumpri-las. 

(BRASIL, 2011a, 2018, 2019a). 

Sendo assim, a redução da mortalidade infantil é uma prioridade do Ministério da 

Saúde (MS), que desenvolve políticas públicas para melhorar a saúde da população menor de 

um ano. O relatório de 2016 da UNICEF mostra que o Brasil, no período de 2011 a 2014, 

reduziu 5,2 % da mortalidade infantil, demonstrando o acompanhamento constante desses 

índices por organismos internacionais. Buscando a melhora da saúde, e bem-estar da 

população e uma maior expectativa de vida, a redução da mortalidade infantil (em especial 

nos óbitos evitáveis) é uma das metas da Agenda 2030. (NAÇÕES UNIDAS, 2015b; 

UNICEF, 2015a). 

De 1990 a 2015, a TMI do Brasil apresentou tendência de queda, sendo que diminuiu 

de 50 óbitos pmnv, em 1990, para menos de 20 óbitos pmnv em 2015, representando uma 
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redução de 60% em 2015, mostrando uma redução de mais de 30 óbitos pmnv em 26 anos, o 

que equivale à redução média de cerca de 1 óbito anual pmnv. 

Essa queda não ocorreu de forma homogênea, revelando diferenças regionais 

importantes. A Região Norte inicia, em 1990, com taxas em torno de 50 óbitos pmnv, com 

diminuição para 17 óbitos pmnv em 2015; redução de aproximadamente 66%. A Região 

Nordeste em 1990 tem taxas em torno de 76 óbitos pmnv, obtendo uma grande diminuição para 

15 óbitos pmnv, em 2015, com uma redução aproximada de 80%. O Centro-Oeste mostra 

redução de 60% na tendência da TMI, reduzindo de 35 para 14 óbitos pmnv. Considerando a 

região Sudeste, ela inicia-se, em 1990, com 33 óbitos pmnv, alcançando 12 óbitos pmnv em 2015, 

redução de aproximadamente 64%. Por fim, a Região Sul apresentou redução de 74%, 

passando de 38 óbitos pmnv para 10 óbitos pmnv. O País atingiu a meta dos ODM para redução 

em 2/3 da mortalidade infantil antes do prazo final de 2015 e, assim como em outras partes do 

mundo, o seu decréscimo não foi homogêneo, com diferenças entre as regiões do Brasil, 

dadas pelas desigualdades e iniquidades. (BRASIL, 2015a, 2016, 2017). 

Considera-se que a mortalidade no período neonatal tem relação direta com a 

assistência de saúde dispensada à gestante e ao recém-nascido, durante o período pré-parto, 

parto e atendimento imediato à criança no nascimento e berçário. Sendo assim, o predomínio 

do componente neonatal retrata as circunstâncias de vida das gestantes e mostra o acesso à 

saúde que elas tiveram. É necessário avaliar de que forma se dá o acesso aos serviços de 

saúde e a qualidade do pré-natal, bem como da assistência ao parto e após o nascimento. 

(FRANÇA et al., 2012). 

Em documento sobre os determinantes da mortalidade infantil, Novais e colaboradores 

(2004) mencionam que quando ocorre a queda do componente pós-neonatal, 

proporcionalmente, as anomalias congênitas ficam com uma maior participação na 

mortalidade infantil, devido à redução das doenças infecciosas e respiratórias, concentrando-

se principalmente no componente neonatal, que reflete as dificuldades de acesso aos serviços 

de saúde. O componente neonatal é mais difícil de diminuir, pois necessita de melhores 

condições ao acesso oportuno aos serviços de saúde, no pré-natal, parto e ao recém-nascido. 

(LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; NOVAES; ALMEIDA; ORTIZ, 2004;). 

O Brasil se destacou entre as nações do mundo por reduzir a mortalidade infantil. Em 

documento que faz uma análise dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  

é citado que, durante 1990 e 2012, a taxa de mortalidade infantil caiu 68,4%, alcançando 14,9 

pmnv, ficando próxima do nível considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que é de 10 mortes pmnv. Os determinantes na redução da mortalidade infantil, 
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segundo a UNICEF, foram o aumento da escolaridade das mães, a melhora da cobertura 

vacinal, o acesso ao saneamento básico, a valorização do aleitamento materno e a implantação 

de políticas públicas de saúde materna, neonatal e infantil, que visam garantir o atendimento 

nos serviços de saúde e dar prioridade às gestantes e às crianças. (UNICEF, 2015b). 

 

2.3. O Conceito de Evitabilidade na Mortalidade Infantil 

O conceito de morte evitável tem sido abordado em muitos estudos, assim como a 

existência de diversas listas de evitabilidade que diferem entre os países devido a diferenças 

sociais, à distribuição por faixas etárias, expectativa de vida da população, diferenças étnicas, 

existência de políticas públicas de prevenção de agravos, educacionais, de moradia e 

transporte, uso de tecnologias na saúde e características culturais. Ao longo das últimas 

décadas, modificações e adaptações foram necessárias, de acordo com as diferenças que 

foram ocorrendo na situação econômica, mudanças sociais, avanços tecnológicos e na 

mudança dos dados epidemiológicos ao longo dos anos, adaptando-se, também, as revisões da 

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID). (FRANÇA, 

2002; LANSKY, 2002; MALTA; DUARTE, 2007; ORTIZ, 2001; RUTSTEIN et al., 1976). 

Hartz et al. (1996) citam que, em países com alto risco de óbitos em menores de um 

ano, a imposição de identificarmos “estimadores de qualidade” são eticamente fundamentais 

para evitar uma “mortalidade consentida de crianças”. (HARTZ et al., 1996). 

Rutstein et al. (1976) são considerados os precursores deste debate, na década de 

setenta, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ao identificar um conjunto de 

causas de óbitos que não deveriam ocorrer, apesar das medidas efetivas dos serviços de saúde. 

Esses conceitos foram inspirados na experiência ocorrida em 1930, de redução da mortalidade 

materna, em que os casos de morte materna eram relatados e as circunstâncias de sua 

ocorrência eram revisadas e avaliadas por um grupo de obstetras de outras cidades. A 

aplicação do resultado dessas avaliações provocou uma acentuada diminuição da mortalidade 

materna em Nova Iorque. Essa ação tinha a vantagem de ser muito rápida e poder identificar 

situações mais sutis em cada caso estudado. Da mesma maneira, entre 1967 e 1968, o Comitê 

sobre Bem-estar Perinatal da Sociedade Médica de Massachusetts determinou que, 

aproximadamente, um terço das mortes infantis eram evitáveis por meios médicos.   Com o 

auxílio de vários especialistas em muitas áreas da medicina, Rutstein et al. (1976) elaboraram 

uma lista que denominaram de “eventos sentinela”, com 91 situações que eram nitidamente 
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evitáveis. Eram casos que se poderiam prevenir ou tratar adequadamente quando ocorriam, 

para evitar o óbito. (RUTSTEIN et al., 1976). 

A lista de Rutstein et al. (1976) identificava classes de condições de óbito para a 

população menor de 65 anos, sendo que as principais definidas pela equipe são: Causas 

claramente evitáveis com a melhoria da qualidade do cuidado, como exemplo, as mortes 

maternas e infantis, agravos ocupacionais, imunopreveníveis, causas externas, neoplasias 

relativas ao tabaco, deficiências vitamínicas, etc. e causas com alguma limitação em ser 

evitáveis com a melhoria do cuidado, como por exemplo: intoxicação alimentar, hepatite tipo 

B, malária, doença hipertensiva, anomalias congênitas cardíacas, etc. Os autores consideraram 

que os agravos listados poderiam ser evitados pelo acesso a tecnologias em saúde disponíveis, 

em determinado local e época, e que poderiam ser definidos como “eventos sentinelas” e, de 

acordo com o acompanhamento desses índices, mostrariam que a qualidade da atenção à 

saúde não está adequada e deve ser analisada, discutida e organizada, e essa lista deveria ser 

revisada constantemente, considerando o aumento da expectativa de vida e avanços 

tecnológicos na saúde. (RUTSTEIN et al., 1976). 

O estudo das mortes evitáveis permite maior conhecimento sobre a qualidade da 

atenção à saúde prestada à população, e além da possibilidade de identificar seus 

determinantes e realizar vigilância e intervenção nas situações identificadas. As listas 

elaboradas variam conforme o tipo de estudo, país e diferentes metodologias, variando pelos 

diferentes critérios. Dentro do contexto do Brasil, em especial na mortalidade infantil, 

possibilita melhor compreensão das causas de morte com um olhar clínico e de gestão, sem 

contar as condições de vida e acesso aos serviços.  

As listas de evitabilidade propostas por diversos autores de outros países não se 

adequam a países em desenvolvimento, como o Brasil, pelo problema de maiores dificuldades 

de acesso aos serviços de saúde que vivenciam nossas gestantes e devem-se considerar, 

também, as questões determinadas pela desigualdade social, que, mesmo com alto 

desenvolvimento tecnológico que reduz a mortalidade neonatal, as questões de acesso 

oportuno aos serviços de saúde podem impactar em diferenças nos óbitos evitáveis em 

menores de um ano, de acordo com a renda e outros diferenciais sociais. Em 2000, foi 

elaborada uma lista por Ortiz (2001), por meio da Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE), tendo sido utilizada no Estado de São Paulo, e posteriormente revista, 

utilizando a CID10 e incluída em portaria em 2001. (MALTA; DUARTE, 2007; ORTIZ, 

2001). 
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A avaliação de evitabilidade também orienta quais os níveis de atenção à saúde 

materno-infantil foram determinantes para a ocorrência do óbito e que necessitam de 

intervenções, buscando a melhoria das práticas de saúde e dos processos de trabalho, 

identificando deficiências na comunicação entre os serviços de assistência, fragilidades no 

suporte laboratorial e hospitalar, bem como as condições de acesso aos serviços. Todo esse 

processo culmina na proposta de intervenções com ações educativas e informativas, com a 

reorganização da assistência à saúde como um todo, e com esses dados o município pode 

estabelecer políticas mais eficazes de assistência à mulher, à criança, desde as ações de 

planejamento familiar, prosseguindo até durante a gravidez, nos casos de aborto, no parto e 

puerpério. (BRASIL, 2009; ORTIZ, 2001). 

Observa-se que a lista de Rutstein et al. (1976), que incluía a mortalidade infantil, 

serviu de base para vários outros estudos. O conceito de causa de morte evitável foi sendo 

modificado, adaptando-se a diferentes contextos, países, faixas etárias, avanço das 

tecnologias, dentre outros. Com a intensa redução da mortalidade infantil ocorrida 

posteriormente nos países do primeiro mundo, o ganho de estabilidade e a pouca variação dos 

indicadores nos anos seguintes, os autores focaram, especificamente, a mortalidade perinatal 

como item de monitoramento, refletindo o avanço da assistência e novas tecnologias. 

A atual classificação brasileira de óbitos infantis é a Lista de Causas de Mortes 

Evitáveis por Intervenções no Âmbito do Sistema Único de Saúde, elaborada em 2007 por 

Malta e Duarte (2007), que realizaram modificações na Lista da Fundação SEADE. No 

documento, os autores citam as principais diretrizes acordadas: elaborar uma lista de 

evitabilidade que se adaptasse ao Brasil; que pudesse ser usada para comparações com outros 

países, considerasse a tecnologia acessível ao Sistema Único de Saúde do Brasil; que tivesse 

enfoque em causas de óbitos mais sensíveis às ações de saúde; que permitisse estudos 

conforme a realidade do Brasil, suas regiões, estados e municípios e com orientação para a 

investigação dos óbitos infantis para a definição de sua evitabilidade. (MALTA & DUARTE, 

2007; RUTSTEIN et al., 1976). 

O Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito 

Infantil e Fetal de 2009 recomenda três classificações de evitabilidade: A classificação da 

Fundação SEADE, que utiliza oito agrupamentos de acordo com a causa básica do óbito 

infantil; a classificação de Wigglesworth Expandida, composta de nove grupos, fundamentada 

nas características do óbito; e, por fim, a classificação de Malta et al, de 2007, baseada  na 

CID, classificada em três grupos. Esta última utilizada pelo CMMIF de Mauá. (BRASIL, 

2009). 
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2.4.  Comitês de Mortalidade Infantil 

A formação e funcionamento dos comitês de mortalidade têm como origem inicial o 

início do século XX, quando são implantados nos Estados Unidos os Comitês de Mortalidade 

Materna. A existência de comitês em seu processo de investigar os óbitos permite 

compreender os determinantes e situações de risco para a adoção de políticas públicas de 

prevenção. Já na década de 1990, o Ministério da Saúde (MS) definiu ações para incentivar a 

formação de comitês nos Estados por meio do Projeto de Redução da Mortalidade Infantil 

(PRMI). O MS, em 2004, elaborou o Manual dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e 

Fetal, sistematizando as ações. Os Comitês têm como atribuição o estudo do óbito quanto à 

evitabilidade, e auxiliar na avaliação e planejamento da gestão, para a prevenção de novas 

ocorrências. Consequentemente, incentivar a discussão dos profissionais envolvidos no 

acompanhamento de cada óbito, em especial da atenção básica e hospitalar, melhorando os 

vínculos e informações entre todos os serviços da gestão do cuidado materno-infantil. O 

resultado dos estudos de óbito proporcionam condições de avaliação e melhorias nas políticas 

públicas municipais, objetivando a redução da mortalidade infantil, por meio de orientações à 

gestão, para proporcionar discussão e organizar os vários níveis da assistência.  (RUTSTEIN 

et al., 1976; BRASIL, 2009). 

Comitês são órgãos colegiados com membros de diversas origens de uma organização, 

que podem ser permanentes ou não, com a finalidade de se estudar problemas de interesse 

comum. O resultado deve ser encaminhado a uma autoridade que terá a tarefa de executar as 

ações necessárias que foram identificadas nas discussões do comitê. Em geral está vinculado 

ao maior nível da organização. Tem entre suas vantagens a rapidez e execução das ações 

identificadas e a integração dos participantes de formação e serviços diferentes discutindo 

sobre um mesmo tema. A participação na discussão e na elaboração do relatório de conclusão 

motiva ainda mais os integrantes para a busca das soluções. (LACOMBE& HEILBORN, 

2008). 

Com o objetivo de um melhor entendimento das causas de óbito e seus determinantes 

e reduzir a mortalidade infantil, temos como método a investigação de cada óbito, por meio de 

um CMMIF, para orientar e sugerir uma reorganização dos serviços e das políticas de saúde. 

Os CMMIF são instâncias interinstitucionais, multiprofissionais, com característica 

pedagógica não punitiva, e com monitoramento contínuo dos casos. Os integrantes 

multiprofissionais propiciam vários enfoques e contextualizações e avaliam, por meio dos 
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estudos dos óbitos, a qualidade da assistência à saúde prestada à gestante. Esses estudos de 

óbito propiciam informações em tempo real dos problemas identificados e podem ser 

avaliados e solucionados precocemente, permitindo o impacto na redução de óbitos evitáveis. 

(BRASIL, 2009). 

O resultado da investigação também poderá ser utilizado para a correção e 

aperfeiçoamento das causas dos óbitos declaradas na Declaração de Óbito (DO). Essa 

alteração da DO se faz somente no SIM, com um resultado de correção estatística, sem 

qualquer modificação de aspecto jurídico na DO preenchida pelo médico ou registrada em 

cartório. (JORGE, 2010). 

A Vigilância Epidemiológica, de acordo com a Lei Orgânica da Saúde no seu Art. 6º, 

Parágrafo 2º, é definida como: 

 

Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. (BRASIL, 1990, pg. 3). 

 

A Portaria GM nº 1.172, de 15 de junho de 2004, a Norma Operacional Básica 

(NOB96) preconiza que é atribuição do município no Sistema Nacional de Vigilância em 

Saúde a “vigilância epidemiológica e monitoramento da mortalidade infantil e materna”. 

Portanto, a secretaria de saúde deve identificar os profissionais de vigilância epidemiológica 

responsáveis pela vigilância de óbitos residentes no município. (BRASIL, 2004a). 

A partir de 2010, o Ministério da Saúde publicou a obrigatoriedade da vigilância do 

óbito infantil e fetal em todo o país. A portaria nº 72, de 11 de janeiro de 2010, estabelece que 

“a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde (públicos e privados) 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS).” Brasil, (2010, p.1). Essa normativa define 

que a investigação dos óbitos infantis passa a ser reconhecida institucionalmente, enquanto 

ferramenta para a compreensão da cadeia de determinantes das mortes. A portaria atribui à 

Vigilância Epidemiológica a vigilância do óbito infantil, realizando busca ativa de 

informações, investigação e monitoramento dos óbitos infantis e fetais como evento 

obrigatório. Impõe prazos de informação da DO, a partir da ocorrência de 48h, 30 dias para o 

registro da DO no SIM pelo Estado e a conclusão da investigação em 120 dias. No documento 

é sugerido um instrumento base de investigação que deve ser seguido. Os Comitês de 

Mortalidade devem ser oficializados por meio de Portaria da Secretaria de Saúde e de um 

Regimento Interno que define os objetivos, os integrantes e funcionamento do Comitê, como 
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rotinas de reuniões, sobre como se dará a coleta de informações dos serviços e hospitais e a 

escolha do critério de evitabilidade. (BRASIL, 2009). 

 

2.5. A Educação Permanente em Saúde como política no SUS 

No Brasil, as Conferências Nacionais de Saúde (CNS) são momentos de discussão em 

que se debatem propostas para reformular a saúde no país.  Foram instituídas em 1937 por 

Getúlio Vargas. 

Em especial, a VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em março de 1986, pela 

primeira vez com ampla participação de representantes de trabalhadores, usuários, gestores, 

onde foi sistematizado o que seria o SUS. O relatório final da VIII Conferência Nacional de 

Saúde destacou que eram necessárias grandes modificações no setor de saúde, com ampliação 

do próprio conceito, buscando-se a promoção, proteção e recuperação da saúde, denominada 

“reforma sanitária”. (BRASIL, 1986) 

No relatório, o direito à saúde se traduziu no acesso universal, em todos os níveis, a 

todos os cidadãos do Brasil, levando a um conceito amplo de saúde, que é resultante do 

acesso ao trabalho digno, alimentação, moradia adequada, educação plena, transporte, lazer, 

segurança e outros aspectos que podem provocar desigualdades. (BRASIL, 1986) 

A Constituição Federal de 1988 por fim reconheceu a saúde como um direito do 

cidadão brasileiro. O artigo 196 diz: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Brasil (1988). 

 

Bem como no Art. 200, observar-se: 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde (...) V – 

incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico 

Incluem-se nesse sentido os programas de formação profissional, na graduação e 

pós-graduação. Brasil (1988). 

 

O desafio é formar recursos humanos na saúde e desenvolver tecnologia específica na 

área de atuação. 

A Lei 8.080 de 19/09/1990, em seu artigo 5º, inciso III, indica como atuação: “a 

ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde”. Em seu artigo 15º, inciso IX, 

a atribuição de “participação na formulação e na execução da política de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde”. No Art. 27ª, a articulação deverá 
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ocorrer pelas três esferas de governo, objetivando um amplo sistema de formação, que 

abrange da graduação até a pós-graduação, focando-se a forma de “treinamento em serviço 

sob supervisão”. BRASIL (1990). 

Com o advento do SUS e sua prerrogativa de que todo cidadão tem direito à 

assistência integral em saúde preventiva e curativa, de forma descentralizada, e também da 

prerrogativa de que o próprio sistema seja um ordenador na formação dos trabalhadores da 

saúde, faz-se necessário implementar uma rede de serviços com diferentes níveis de 

complexidade e políticas de formação em serviço de seus trabalhadores, que garantam ofertas 

em saúde adequada e a melhora dos serviços de saúde para a população. A gestão e o 

processo de trabalho do setor de saúde são imprescindíveis para que possamos adequar a 

atuação dos trabalhadores da saúde aos preceitos da constituição federal e das Leis Orgânicas 

de Saúde.  A atuação de um profissional de saúde será sempre fundamental, mesmo com os 

avanços tecnológicos que ocorrem no setor de saúde. Garantir que o trabalhador de saúde 

possa desenvolver suas atividades de forma a melhorar o seu processo de trabalho contribui 

para a sua valorização como profissional de saúde e reflete na qualidade do resultado de suas 

atividades, além da melhora de sua autoestima. (BRASIL, 1988; 1990, FARAH, 2003). 

A definição de EP foi resultado de um processo de reconstrução dos países europeus 

após a segunda guerra e a necessidade de solucionar as barreiras dos modelos de ensino 

tradicionais. (AROUCA, 1996). 

Em sua tese de doutorado, Moacir Gadotti (1992) discorreu profundamente sobre a 

Educação Permanente. Ele cita que os movimentos estudantis ocorridos na década de 1960 

levaram organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a identificar projetos educacionais que 

respondem às novas necessidades do mundo do trabalho. Assim, o conceito de EP em um 

formato atual apareceu no relatório da Comissão Internacional para o Desenvolvimento da 

Educação, sendo conhecido como Relatório Faure, elaborado em 1972, na França, pela 

UNESCO, com a coordenação de Edgar Faure. (GADOTTI, 1992).   

No capítulo de conclusão de seu livro, Gadotti afirma que, após extensa análise 

documental, a EP pode ser considerada como “um discurso sobre a educação, como fenômeno 

observável, como projeto educacional e como ação pedagógica orientada para uma finalidade, 

mas todas essas categorias formam um só fenômeno.” (GADOTTI, 1992, p.94). 

 Em sua tese, Gadotti (1992, p.63) afirma que o conceito de EP ainda estava em 

evolução, passando por uma concepção de educação de adultos ao longo de sua vida, como 
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uma fase de renovação, com mudança do processo educativo de forma radical e novas 

experiências, em busca da sistematização. (GADOTTI, 1992, p.63). 

Em 1993, uma Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI foi criada e 

Financiada pela UNESCO, presidida por Jacques Delors, e teve a incumbência de refletir o 

que seria a educação para o século XXI, onde a educação para toda a vida foi detalhadamente 

abordada. O resultado desse trabalho foi um celebrado relatório intitulado “Relatório Jacques 

Delors - Educação: um Tesouro a Descobrir”. Nesse documento, “o conceito de educação ao 

longo de toda a vida aparece, pois, como uma das chaves de acesso ao século XXI. Ultrapassa 

a distinção tradicional entre educação inicial e educação permanente.” DELORS (1978, p. 

19). O enfoque de EP ao longo do documento é de uma educação para o adulto, buscando 

uma complementação dos estudos básicos, uma correção das disparidades e ampliando os 

horizontes para ter acesso a estudos mais adiantados. O documento afirma que a EP é uma das 

quatro funções de uma universidade. “Estar aberta a todos para responder aos múltiplos 

aspectos da chamada educação permanente, em sentido lato”. (DELORS 1978, p. 150), além 

de preparar para a pesquisa, ensino e dar formação especializada, sendo uma forma de 

habilitar as pessoas em competências sociais ao longo de suas vidas, acompanhando as 

mudanças que a atualidade interpõe. (DELORS, 1978). 

As propostas de EP da UNESCO são marcadas pelo enfoque para a educação de 

adultos, e orientam, a partir de 1984, um esforço, no continente americano, para sintetizar 

várias experiências de educação que estavam sendo realizadas em diversos países. Esse 

esforço tinha o objetivo de desenvolver novas formas de tratar os problemas de capacitação 

dos profissionais de saúde, com uma visão mais adequada à realidade e às necessidades dos 

sistemas e serviços de saúde. Roschke; Davini; Haddad (1993) citam a experiência do Brasil 

no “Projeto Larga Escala” (que foi criado na década de 1980, durante a implantação dos 

serviços básicos de saúde, viabilizando escolas formadoras para o Sistema Único de Saúde 

(SUS) para auxiliar na formação de profissionais de até nível médio). (PEREIRA; RAMOS, 

2006; ROSCHKE; DAVINI; HADDAD, 1993). 

Em documento publicado em 1989 pela Organização Pan-americana de Saúde 

(OPAS), Davini (1989) cita três modelos de pedagogia na educação de adultos. A pedagogia 

de transmissão, na qual o professor é o sujeito ativo, detentor do conhecimento, e o aluno, o 

sujeito passivo que recebe o conhecimento já completo. A pedagogia de treinamento, em que 

o professor ensina as técnicas que deverão ser repetidas pelo aluno, sem a contextualização do 

por que das ações, e o modelo de problematização no qual o professor é apenas um facilitador 

ou mediador do conhecimento que será construído, partindo-se da informação prévia que o 
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aluno dispõe. A autora define, então, o termo Educação Permanente, diferenciando-o da 

formação e da educação continuada e organiza as bases para a metodologia e organização de 

trabalho em que as ações educativas ocorrem de forma permanente, com a participação das 

equipes e através da discussão das práticas de trabalho. (DAVINI, 1989). 

Segundo Haddad, Roschke e Davini, (1994, p. 16) uma proposta de educação aos 

trabalhadores de saúde deve ser: “um processo permanente, de natureza participativa, e em 

que a aprendizagem é produzida em torno de um eixo central constituído pelo trabalho 

habitual dos serviços”. A necessidade da oferta de serviços de saúde adequados tem sido 

abordada ao longo das décadas de 60 e 70 e a OPAS promoveu espaços de discussão para que 

apoiassem os governos para a organização e a atualização permanente dos profissionais de 

saúde, promovendo intensos debates entre representantes de vários países, que resultaram em 

uma série intitulada: Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos. As discussões 

concluíram que todos os profissionais que colaboram no cuidado, desde técnicos, 

administrativos, serviços auxiliares de imagem, laboratórios e outros devem estar apropriados 

do processo todo, devem participar da discussão da produção do cuidado de saúde, participar 

da reflexão sobre os problemas e suas soluções. A EP é um programa educativo com 

estratégia problematizadora, que busca a qualidade no serviço, ou seja, a “EP é a educação no 

trabalho, pelo o trabalho e para o trabalho, nos diferentes serviços, cuja finalidade é melhorar 

a saúde da população”. (HADDAD; ROSCHKE; DAVINI, 1994). 

A abordagem de recursos humanos sempre aparece nos relatórios e diretrizes 

emanadas das Conferências de Saúde, que ocorreram de maneira crescente e inserida na 

realidade, momentos políticos e preocupações específicas de cada época. Em todas as 

conferências, o tema de formação de RH é abordado. Nas duas primeiras conferências, o país 

estava em um enfoque de desenvolvimento econômico, o tema de RH visava à formação 

profissional, em especial do médico. Nas conferências posteriores, foram abordados temas em 

relação ao RH de forma contínua, com abordagem da formação do médico e do profissional 

de nível médio. Em 1975, na V CNS, as competências entre o Ministério da Educação e da 

Saúde, na formação do trabalhador de saúde, são mais bem definidas. (SAYD; VIEIRA 

JUNIOR; VELANDIA, 1998.) 

Em 1988, na VIII CNS, com o retorno da democracia, e há a criação do SUS. São 

sugeridas, a existência de equipe multiprofissional, capacitação permanente e a proposta da I 

Conferência Nacional de Recursos Humanos (CNRH). Nessa Conferência, houve uma 

ampliação importante dos temas abordados, que versaram na valorização do profissional, 
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formação dos Recursos Humanos e a proposta da transformação da secretaria de RH em 

Secretaria Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Saúde. (BRASIL, 1986.)                                            

Em 1992, na IX CNS, que ocorreu já com a nova constituição e a Lei 8080, o tema foi 

A Efetivação do SUS. Em 1993, foi realizada a II CNRH, quando foi identificada a 

necessidade de uma Política de RH e qualificação dos profissionais de saúde com programas 

de capacitação e atualização profissional. (SILVA; SILVA; BRAGA, 2009.) 

Em 2003, na XII CNS, dentre as propostas, há a recomendação que as três instâncias 

de poder, de forma articulada, executem uma política e programas de educação permanente, 

ampliem e implantem polos de EP e promovam ações de educação permanente em todas as 

categorias profissionais, buscando a humanização do atendimento. Já em 2007, na XIII CNS, 

foi reafirmada a garantia de financiamento para a PEPS e sua inserção em todas as políticas 

públicas do Ministério da Saúde. O termo “Educação Permanente” é citado 29 vezes ao longo 

desse documento, demonstrando a grande preocupação no assunto e a implementação da EP 

como política pública. Em 2011, na XIV CNS é proposto o fortalecimento da PEPS de forma 

geral e para o controle social. E, finalmente em 2015, na XV CNS, há a proposta de efetivar a 

PEPS para o controle social e surge a preocupação com a qualificação profissional. 

(PIERANTONI et al., 2012; SAYD; VIEIRA JUNIOR; VELANDIA, 1998; BRASIL, 1993; 

1994; 1998a; 2002; 2004b; 2008; 2012; 2015b) 

No Brasil, a EP se colocou como uma nova abordagem de capacitação para os 

profissionais de saúde, a partir dos documentos elaborados pela OPAS, e que resultou, a partir 

de 2004, em políticas públicas de EPS. Em 2003, o Ministério da Saúde (MS) é reestruturado, 

há a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) para 

realizar a gestão do trabalho e formação dos profissionais de saúde, assumindo a promoção de 

uma Política Nacional de Recursos Humanos em Saúde (PNRHS) e o Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (DEGES). (MAGNAGO et al., 2017). O MS criou a SGTES 

considerando que, no processo de consolidação do SUS havia fatos relativos à regulação das 

relações de trabalho, dos vínculos trabalhistas e de sua formação. A proposta era executar 

uma política de formação para o SUS com EP e, consequentemente a mudança dos processos 

de trabalhos, buscando a humanização e integralidade nas ações do cuidado. O relatório 

EducarSUS cita que: 

A educação permanente concretiza em seu conceito o desejo de tornar o SUS um 

lugar de ensino-aprendizagem em serviço e de reconhecer que a qualidade da 

resposta do setor da saúde às necessidades individuais e coletivas da população está 

relacionada a um processo permanente de atualização técnico-científica, reflexão 

crítica e problematização de saberes e práticas. Brasil (2004d, p. 19.)  
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A EP promove a relação entre o trabalho e a qualificação do trabalhador, com ações 

que envolvem o dia a dia do trabalho que está sendo desenvolvido. Sua base é pautada na 

aprendizagem significativa, utilizando as experiências e o conhecimento da equipe como parte 

da discussão, em busca da mudança das práticas, por meio da problematização das situações 

encontradas. (LOPES et al, 2007; BRASIL. 2004d.) 

Ceccim e Ferla (2008, p.446) citam que a consolidação do setor curativo com o de 

prevenção, a integralidade da assistência à saúde, a universalidade do SUS como direito 

mostraram que a educação devia ser mais que uma mera cessão de conteúdos e sim uma 

construção criativa e coletiva de conhecimentos. (CECCIM e FERLA; 2008.)  

Em 2004, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de educação Permanente 

em Saúde (PNEPS), por meio da Portaria nº 198/2004, que estabeleceu diretrizes para sua 

implementação e definiu as responsabilidades das três esferas de gestão do SUS como uma 

estratégia para o desenvolvimento e formação e dos trabalhadores do SUS. Definia a criação 

dos Polos de Educação Permanente em Saúde, que eram colegiados, para o estabelecimento 

do diálogo e da negociação entre os atores envolvidos nas ações e serviços do SUS. Essa 

Política busca qualificar a atenção à saúde, a organizar a formação dos profissionais nos 

serviços, promover ações de EP para os profissionais do SUS, utilizando metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem. O documento conceitua que EP é o aprendizado no trabalho, sendo 

que o aprender e o ensinar se ocorrem no dia a dia e buscam a transformação das práticas a 

partir da discussão do processo de trabalho. Os eixos de ação indicaram a formação de 

facilitadores, cursos de formação, qualificação, gestão e docência. (BRASIL, 2004c.) 

Em 2007, a Portaria nº 198/2004 foi reformulada pela Portaria nº 1.996/2007 que 

definiu novas diretrizes e estratégias da PNEPS. Essa nova portaria continha três alterações:  

 A adequação da PNEPS ao Pacto pela Saúde com o papel mais importante do 

Colegiado de Gestão Regional; 

 A descentralização de recursos financeiros, que anteriormente era da gestão do 

Ministério da Saúde; 

 A convergência das atividades de desenvolvimento dos trabalhadores do SUS 

aos planos da Educação Permanente em Saúde, nos âmbitos municipal, 

regional ou estadual. (BRASIL, 2004e; 2007.)  

O fundamento da EPS tem como base o aprendizado no trabalho, consiste na reflexão 

crítica do cotidiano das atividades, considerando-se os conhecimentos pré-existentes do 

profissional de saúde. (BRASIL, 2005.) 
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Para Ceccim (2005), a EP foi implantada para “tornar a rede pública de saúde uma 

rede de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho”, garantindo a relação das práticas 

entre a formação e a gestão, dos profissionais de saúde. (CECCIM, 2005). 

Ceccim e Feuerwerker (2004) afirmam que a EP é transdisciplinar, ascendente, 

descentralizadora e sua abordagem proporciona: a democratização institucional; o 

enfrentamento criativo das situações de saúde e do trabalho de equipes matriciais; o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da capacidade de docência, melhorando 

permanentemente a qualidade do cuidado à saúde. A EP interpõe uma reflexão crítica das 

práticas de gestão e assistência, não abolindo a EC, mas se somando. Cada equipe pode 

definir suas necessidades de aprendizagem, considerando suas práticas reais por meio da 

problematização dos processos de trabalho. (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 
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3. OBJETIVO 

3.1. Objetivo geral 

Esta pesquisa visa compreender o processo de reforma administrativa realizada pela 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Mauá, entre 2013 a 2016, com foco na Educação 

Permanente em Saúde, com vistas à diminuição da Mortalidade Infantil através de 

normativas, documentos e percepções dos profissionais de saúde que participaram desse 

movimento. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar, por meio de documentos e normativas, as ações de EPS promovidas 

pela Secretaria de Saúde do município de Mauá, entre 2013 e 2016, a fim de reduzir os 

índices de mortalidade infantil. 

 

• Avaliar as percepções dos profissionais de saúde e gestores, averiguando como essas 

mudanças de normativas e de processos de trabalho reverberaram nas práticas de profissionais 

e gestores envolvidos nessa experiência, entre 2013 e 2016, no município de Mauá, SP. 

 

3.3. Produto do Mestrado 

Recomendações de boas práticas para os comitês municipais de mortalidade infantil, a 

fim de empreender ações visando à redução da mortalidade infantil. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de pesquisa qualitativa, de abordagem descritiva, com o uso do método de 

“estudo de caso”, construído a partir da leitura de documentos e portarias emitidas pela gestão 

na ocasião, a partir das percepções de trabalhadores e gestores que participaram do processo 

de mudança nas normativas e das ações de EPS, com enfoque na redução da mortalidade 

materno-infantil no município de Mauá, entre 2013 e 2016.  

Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2016), a pesquisa qualitativa procura apreender 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores, representações sociais e atitudes. Visa 

compreender os valores culturais, suas relações individuais na efetivação de política públicas. 

Busca-se o entendimento de outras formas de pensar, da origem dos grupos estudados, dos 

seus conflitos, resistências e contradições, que devem ser contextualizados de forma 

abrangente, buscando o seu entendimento no fenômeno estudado. (MINAYO, 2014). 

Segundo Yin (2001, p 32), o estudo de caso “investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real...” que pode envolver tanto o estudo de um caso único 

como múltiplos casos.  

Nesta pesquisa, procurou-se reunir informações detalhadas a partir de relatos de 

gestores, trabalhadores e da própria vivência da autora, como trabalhadora na rede de saúde 

desse município e participante dessa experiência, a fim de tentar compreender como se deu 

essa experiência disparada pela gestão, com vistas a reduzir a mortalidade infantil, em Mauá, 

entre 2013 e 2016. Trata-se de um estudo de caso único em que se analisa um evento que seria 

inacessível a outros pesquisadores, caso não fosse descrito, que busca a compreensão de um 

fenômeno específico com descrições de situações e acontecimentos, por meio de entrevistas e 

depoimentos que descrevem uma determinada realidade. Todas as informações deste caso 

foram consideradas como importantes e únicas, principalmente quanto ao significado dado às 

situações, à maneira que as pessoas entrevistadas perceberam as situações vividas, que 

mostram os seus diversos pontos de vista. Não se buscou, unicamente, comprovar uma 

hipótese, mas sim compreender o lado singular, revelando o que essa experiência trouxe de 

diferente e original.  

Nos estudos de caso, durante o andamento da pesquisa, podem ocorrer descobertas 

inesperadas que ao surgir vão sendo incluídas no estudo, enriquecendo-o. Os estudos de caso 

descritivos necessitam de uma precisa delimitação de técnicas e métodos, que vão nortear a 

coleta e interpretação das informações. A amostra deve ser nitidamente definida, bem como 
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os objetivos do estudo e as questões de pesquisa. (YIN, 2001; LUDKE; ANDRE, 1986; 

BECKER, 1993; TRIVIÑOS, 1987, GERHARDT; SILVEIRA, 2009, STAKE, 2011). 

Gil (2002, p. 54), define que Estudo de Caso “Consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.” Seus 

propósitos seriam: 

 
a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. (GIL, 

2002, p. 54.) 

 

O estudo de caso pode evidenciar opiniões ou situações diferentes e até conflitantes de 

um mesmo fenômeno, que devem ser levados em consideração pelo autor, de forma que seja 

contextualizado durante a análise realizada e ponderada nos resultados. A realidade pode e é 

vista sobe diferentes perspectivas, que proporcionarão vários olhares sem o objetivo de ser 

certo ou errado, mas que vai colaborar para a análise a qual o estudo de caso se destina. 

(LUDKE; ANDRE, 1986.) 

O propósito deste estudo de caso é buscar compreender como as ações desenvolvidas 

pela reforma administrativa, ocorridas a partir de 2013, com uma gestão colegiada pautada na 

estratégia da educação permanente, repercutiram na mudança das práticas dos trabalhadores 

de saúde e refletiram na melhora dos índices da mortalidade infantil desse período.  

Foram utilizados dados estatísticos públicos, índices de mortalidade infantis anuais, 

obtidos nos relatórios elaborados pelo Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e de 

Nascidos Vivos (SINASC), utilizadas também informações em atas das reuniões mensais do 

CMMIF de Mauá e descrição de fluxos assistenciais da Rede de Cuidado Materno-Infantil, 

que são públicos. Eventuais informações foram obtidas no Caderno Materno-Infantil de 

Mauá, que foi amplamente divulgado nos serviços para utilização da rede. 

Também foram realizadas entrevistas, como recurso de produção de dados, muito 

adequadas para obter informações sobre o que as pessoas conhecem e acreditam, seus 

sentimentos e desejos, e para acessar explicações acerca de suas realizações e de suas atitudes. 

(GIL, 2008). 

A entrevista consiste em uma relação de interação entre o entrevistado e o 

entrevistador, ocorrendo um momento de estímulo, que proporciona a obtenção de 

informações de forma mais imediata. A entrevista deve permitir uma fala espontânea das 
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vivências, sentimentos, opiniões e visões de uma pessoa a respeito de um tema que ela 

conhece ou vivenciou. Utilizando seus próprios modos de expressão, o entrevistado relata a 

sua forma de ver as ocorrências das quais participou de forma singular e não padronizada. A 

entrevista é considerada um instrumento de produção de dados, proporcionando a coleta de 

informações sobre diversas questões e temas. É uma conversa entre duas pessoas, sendo que 

seu objetivo principal é a obtenção de informações e impressões sobre o assunto em questão, 

diretamente com o entrevistado. Permite uma flexibilidade ao entrevistado, permitindo que ele 

utilize repetições para deixar a resposta mais específica e detalhada. Proporciona a 

comunicação oral entre duas pessoas, permite avaliar comportamentos e sentimentos que 

possam transparecer durante as respostas, eventualmente provocando relatos espontâneos não 

previstos em um questionário, possibilitando obter informações com certo ineditismo que em 

outras situações poderiam não ser obtidas. A entrevista é uma fonte primordial de 

informações para estudos de casos já que se trata das questões humanas que são interpretadas 

pelo olhar do pesquisador alinhado a sua proposta de pesquisa. Por outro lado, pode ser um 

obstáculo para os entrevistados que possuam alguma limitação de expressão ou de 

compreensão, o que poderia levar a respostas sem coerência ao tema, Também podem surgir 

dificuldades quanto à disponibilidade de tempo e de atenção, além do receio de o 

entrevistado, pelo teor de suas respostas, ser identificado por colegas ou gestores, mesmo com 

a garantia da preservação de seu anonimato pela pesquisadora. (MARCONI; LAKATOS, 

2017; MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2016; MINAYO, 2014; LUDKE; ANDRE, 1986; 

BARDIN, 2016; GIL, 2002). 

Durante o andamento das entrevistas, algumas perguntas foram reformuladas no 

sentido de facilitar a compreensão do entrevistado, sem fugir do sentido da questão, e 

buscando obter uma informação mais completa e pertinente aos objetivos da pesquisa. 

(GOODE; HATT, 1979) 

Neste estudo, foram entrevistados 19 trabalhadores, um gestor e o relato da Secretária 

de Saúde na época, sobre as principais ações empreendidas pela sua gestão, a fim de 

reconstituir um relato mais detalhado e não somente apoiado na memória da pesquisadora, 

que também vivenciou os fatos por ser trabalhadora da rede na ocasião. Houve um momento 

inicial de apresentação pessoal em que foram feitas considerações contextualizadas sobre o 

tema da pesquisa, sobre qual era sua finalidade e o motivo da escolha dos sujeitos a serem 

entrevistados. Foram reforçadas garantias de sigilo de que em momento algum os 

entrevistados seriam identificados no texto final. Os profissionais que ainda permaneciam 

trabalhando em Mauá foram entrevistados em seu local de trabalho, os profissionais que já 
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não prestavam serviços em Mauá foram entrevistados no setor da VE, após convite e 

agendamento prévio em dia, horário e local de sua conveniência. As entrevistas foram 

realizadas em ambiente privativo e calmo, segundo a disponibilidade do entrevistado e 

anuência de chefias imediatas, evitando-se conflitos posteriores. Permitiu-se ao entrevistado 

tempo suficiente para que pudesse responder com tranquilidade, e ficasse confiante em expor 

suas opiniões sobre o tema abordado, em uma escuta atenciosa, que pudesse oferecer 

segurança para o entrevistado expor seus sentimentos e emoções de forma franca e sincera. 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, respeitando-se, de forma 

fiel, o diálogo ocorrido e revisado, procurando-se manter as imperfeições naturais do diálogo, 

mas retirando as excessivas repetições e interjeições típicas da fala oral. 

As perguntas do questionário foram elaboradas buscando identificar impressões e 

informações sobre as ações empreendidas no período entre 2013 e 2016, visando à redução da 

mortalidade infantil no município. Foram questionadas as impressões sobre o CMMIF, sobre 

o contato com os apoiadores e sua compreensão do trabalho que realizavam, se houve 

participação em reuniões de avaliação e devolutivas de óbito realizadas pelo CMMIF e quais 

foram suas impressões acerca dessa experiência. Os entrevistados foram estimulados a 

discorrer sobre suas práticas e processos de trabalho individual e da equipe, e quanto às 

mudanças desenvolvidas; e, por fim, foram questionados sobre as atividades desenvolvidas 

após 2016, quando a gestão que implantou as mudanças foi substituída.  

Objetivou-se identificar as práticas realizadas pelos profissionais de saúde na linha do 

cuidado à gestante e ao recém-nascido, bem como os sentidos atribuídos a elas, que 

resultaram na redução do índice de mortalidade infantil.  As entrevistas transcorreram de 

forma cordial, e ao término das mesmas, agradeceu-se o tempo dispendido e perguntou-se ao 

entrevistado sobre a possibilidade de outro contato para a obtenção de novas informações, 

caso necessário, fato que todos consentiram. 

Buscou-se no desenvolvimento do roteiro de entrevista elaborar questões que 

possibilitassem identificar memórias de fatos e situações, explicações sobre os mesmos, bem 

como sentimentos e a intensidade das emoções envolvidas nesse processo. (MARCONI; 

LAKATOS, 2017). 

Escolheu-se a entrevista semiestruturada (anexo 1), que prevê questões definidas, 

seguindo um roteiro pré-estabelecido focado nos temas principais e coerentes ao objetivo da 

pesquisa, buscando identificar os pontos de vista sobre as situações vivenciadas para 

compreender-se os sentimentos e explicações  em relação aos fatos. No desenvolvimento da 

entrevista, foram fornecidas informações complementares, quando necessário, para um 
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melhor entendimento das questões. Na elaboração do roteiro, procurou-se contemplar 

questionamentos que trouxessem informações pertinentes à linha da pesquisa, seguindo uma 

sequência lógica e aprofundando gradativamente o tema em questão. (MARCONI; 

LAKATOS, 2017; MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2016; MINAYO, 2014; LUDKE; 

ANDRE, 1986.) 

No teor das questões, procurou-se estimular narrativas pessoais, evitando questões 

dicotômicas que levassem a respostas do tipo sim ou não e que seriam pouco elucidativas. 

Algumas vezes, a ordem das perguntas foi alterada, devido ao teor das respostas obtidas, 

buscando mais coerência com o tema, evitando cortar o fluxo do pensamento do entrevistado. 

Eventualmente, acrescentaram-se perguntas do tipo: Por quê? Como? ou Dê um exemplo., 

buscando aprofundar a resposta e obtê-la de forma mais completa e significativa. (LAVILLE; 

DIONNE, 2008; LUDKE; ANDRE, 1986.) 

O critério de inclusão dos entrevistados se baseou em ser profissional de saúde, que 

atendesse na linha de cuidado materno-infantil, na assistência direta, no processo de 

qualificação e participação do CMMIF do município no período de 2013 a 2016. Foram 

excluídos os profissionais que não trabalhavam no período escolhido e faziam outras 

atividades assistenciais. 

A amostra foi intencional e de conveniência, definida de acordo com os objetivos da 

pesquisa. A amostragem foi definida para profissionais que pudessem ter informações 

pertinentes ao estudo.  Utilizou-se o formato do tipo “bola de neve”, um tipo de amostragem 

não probabilística, sendo que ao realizar a primeira entrevista com um informante-chave, este 

ajudaria o pesquisador, indicando nomes de outros profissionais que estariam dentro do perfil 

buscado para a pesquisa. As pessoas indicadas, por sua vez, indicariam outros profissionais e 

assim sucessivamente. A escolha por esse formato de amostragem se deveu a para se obter 

uma melhor compreensão sobre os desdobramentos e pela a abrangência da gestão que foi 

desenvolvida. (LAVILLE; DIONNE, 2008; MARCONI; LAKATOS, 2017; VINUTO, 2014). 

Considerando-se a definição da amostra realizada para este trabalho, recorre-se a 

Minayo (2017, p.10), quando afirma que “uma amostra qualitativa ideal é a que reflete, em 

quantidade e intensidade, as múltiplas dimensões de determinado fenômeno e busca a 

qualidade das ações e das interações em todo o decorrer do processo”. 

A pesquisadora entrevistou pessoalmente 20 profissionais de saúde entre julho de 

2018 e março de 2019. As categorias profissionais foram: Enfermeiros, Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS), um Auxiliar de Odontologia (AO) e um Auxiliar de Enfermagem (AE). A 

média de idade dos entrevistados foi de 40,5 anos, sendo que o intervalo foi de 25 a 61 anos. 
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A média de tempo de serviço na função foi de 9,5 anos. Em relação ao sexo, somente um 

homem, enfermeiro, participou, sendo as demais entrevistadas mulheres.  Os locais da 

entrevista foram nas UBSs e quatro entrevistas ocorreram na sede do CMMIF. Quanto à 

cobertura territorial, as entrevistas envolveram profissionais de nove UBS, do universo de 23 

UBSs, e quatro territórios dos cinco definidos. Quanto ao vínculo empregatício, oito eram 

servidoras estatutárias da Prefeitura Municipal de Mauá e treze funcionárias da Organização 

de Saúde que prestam serviços à Secretaria de Saúde, considerando a sua função durante o 

período determinado pela pesquisa. 

No sentido de manter o anonimato e sigilo dos entrevistados, cada um foi determinado 

com a sigla da formação ou função, sendo E para enfermeira, ACS para agente comunitário de 

saúde, AE para auxiliar de enfermagem, AO para auxiliar de odontologia e G para gestor. 

Como a G1 havia desenvolvido atividades como enfermeira e depois como e gestora, 

optou-se por denominá-la G1 ou E1, conforme a época em que o relato se dava. 

A primeira entrevista foi com a enfermeira que indicou diversos outros profissionais 

que se encaixariam no perfil de entrevistados. A mesma situação ocorreu com a segunda 

entrevistada que foi a referência, na época, do CMMIF e indicou outros profissionais. 

Objetivando perceber as mudanças nas práticas que ocorreram na rede em relação à 

redução da mortalidade infantil, a partir do olhar de quem foi muito ativo e desenvolveu as 

ações mais abrangentes em relação ao CMMIF, foram indicados os depoimentos de 

enfermeiros, ACSs e auxiliares de enfermagem. A AO foi indicada por ser uma profissional 

que se envolveu no atendimento à gestante e ao RN de forma mais ativa.  

As principais ações dos colegiados, mudanças de fluxos de trabalho, capacitações e 

qualificação foram dirigidas, principalmente para profissionais de enfermagem que estão 

diretamente na linha de frente do cuidado à gestante e ao RN. Optou-se por não entrevistar 

médicos por algumas razões, tendo em vista que Mauá, atualmente, tem poucos 

ginecologistas/obstetras e pediatras como servidores de carreira. O pré-natal no município era, 

entre 2013 e 2016, a maior parte, realizado por médicos generalistas, a grande maioria de 

origem cubana. No final de 2018, o governo cubano interrompeu o convênio com o Brasil e 

Mauá perdeu mais de 70 médicos de forma abrupta que atendiam ao pré-natal. Infelizmente, 

não houve oportunidade de entrevistar os médicos cubanos antes de sua partida. Devido à 

partida desses profissionais, houve uma grande sobrecarga de agenda para os médicos 

remanescentes e aqueles que eram servidores de carreira, e não houve possibilidade, devido a 

essa sobrecarga de trabalho dos profissionais, de entrevistar médicos. Ao mesmo tempo, os 

médicos do programa do Ministério da Saúde “Mais Médicos para o Brasil”- que possibilitou 
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contratos temporários de médicos estrangeiros, mesmo sem a validação dos diplomas, através 

de convênio com a OPAS para atuar na Estratégia de Saúde da Família em territórios 

vulneráveis - foram os que mais participaram de reuniões de EP e capacitações, participando 

de forma efetiva das ações desenvolvidas nesse período. Portanto, a situação acima descrita 

impossibilitou o recrutamento de médicos para as entrevistas deste estudo. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo 2) foi lido por todos 

os entrevistados, foram respondidas todas as dúvidas existentes, e  após a assinatura pelo 

pesquisador e entrevistados, é que a entrevista ocorreu. Todos foram informados de que as 

entrevistas seriam gravadas e que a retirada de sua participação seria facultativa, caso fosse de 

seu interesse, até o momento da finalização, e antes da publicação da pesquisa. 

Em momento algum foram divulgadas informações detalhadas dos estudos de óbitos 

realizados ou qualquer informação retirada de prontuário médico.  

O projeto dessa pesquisa seguiu a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

sendo aprovado pela Comissão de ética da UNIFESP, com parecer da plataforma Brasil, Nº 

2.716.358, de 15 de junho de 2018, e sob o número CAAE 86586718.7.0000.5505, (anexo 3). 

A transcrição das entrevistas foi realizada pelo programa Voice Dictation - Online 

Speech Recognition, aplicativo que converte a voz em texto editável, que facilita parte da 

transcrição das entrevistas. Após a produção do documento, o material bruto foi novamente 

ouvido diversas vezes, a fim de corrigir erros da transcrição, tendo o cuidado de manter 

literalmente a fala dos entrevistados, mantendo suas características, mas retirando excessos de 

interjeições e repetições de trechos de frases típicas da linguagem oral. 

Realizou-se a leitura flutuante para ter um primeiro contato com o material e, aos 

poucos, apropriou-se dos relatos, e agrupando-os em temas coerentes com os objetivos de 

pesquisa. O material foi então lido exaustivamente e os temas foram organizados e 

identificados em arquivos diferentes. Cada arquivo continha um ou vários temas afins e 

subtemas. Os fragmentos dos relatos foram sendo agrupados por temáticas. 

A opção pela análise temática se deu pela identificação de núcleos de sentido, sendo 

que o tema “é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado, 

segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia leitura”. (BARDIN, 2016, p.135) 

Nesse sentido, após sistematizar e analisar os relatos, a fim de atingir os objetivos 

deste trabalho, foi identificado e selecionado temas, buscando nos relatos obtidos as 

percepções, explicações, motivações, opiniões, sentimentos e avaliações em relação às ações 

com vistas à redução da mortalidade infantil no município, entre 2013 e 2016. 
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5. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Para melhor compreensão da nova organização da gestão implantada em 2013, 

consulte a figura 1, que explicita a estrutura da SMS. 

 

Fonte: adaptado pela autora de apresentação da gestão. (MAUÁ, 2013b)  

Figura 1 Organograma 

 

Em 2013, esta pesquisadora presenciou, como trabalhadora da Secretaria de Saúde de 

Mauá, uma reforma administrativa que implantou uma gestão participativa, colegiada e 

usando como estratégia a EPS, tendo como um dos grandes objetivos a redução das taxas de 

mortalidade infantil que na ocasião eram preocupantes. A fim de recuperar alguns detalhes 

acerca daquela experiência, foram retomadas anotações pessoais da época, boletins e 

portarias, e também foi colhido o depoimento da profissional que ocupou o cargo de secretária 

de saúde, nesse período estudado, convidando-a a discorrer sobre as principais atividades em 

sua gestão e ajudar a remontar historicamente as ações empreendidas. 

Esta reforma administrativa tinha como objetivos principais o fortalecimento das 

UBSs no território, uma maior integração do HCM, administrado por uma organização social 

com gestão direta municipal, a melhora da articulação da Atenção Especializada (AE) com a 

rede de serviços, a instituição de uma UPA em cada território, deixando o único Pronto-

Socorro Municipal, do HCM, como referência somente para atendimento de urgência em 
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ortopedia, ginecologia, obstetrícia e psiquiatria, a reforma das instalações da rede de serviços, 

a qualificação da formação dos profissionais de saúde por meio da EPS e, por fim, a 

descentralização das ações das vigilâncias. (FURTADO, 2019). 

Ainda no início de sua gestão, a gestora e sua equipe observaram que os profissionais 

de saúde eram muito empenhados nas ações que realizavam, mas cada profissional era focado 

em sua área de atuação, não havia entrosamento entre os serviços e entre as coordenações. 

Como premissa, pensou em trabalhar a rede de forma mais articulada, e não focar nas 

coordenações de forma compartimentalizada, e sim em linhas de cuidado que seriam 

transversais em todos os núcleos que seriam criados. (FURTADO, 2019). 

Nesse momento inicial da gestão, pelo fato desta pesquisadora ser Médica Veterinária, 

servidora estatutária há dezessete anos na VE, foi recebido o convite, junto com outros 

profissionais, para participar de reuniões, onde a secretária e sua equipe analisavam os 

problemas que os serviços e servidores enfrentavam. Nessas reuniões, discutiam-se as ações 

que cada serviço realizava e as dificuldades foram sendo listadas. Nesse processo, alguns 

profissionais, participavam intensamente, de maneira entusiasmada, proferindo relatos e 

dando opiniões sobre os temas apresentados. Entretanto, a grande maioria dos presentes se 

mantinha calada e não colaborava com as discussões, talvez por receio de se expor ou mesmo 

dificuldade de falar em público. Após algumas rodadas de reuniões, a gestão começou a se 

estruturar, definindo a orientação principal de uma gestão de colegiados, com investimento 

muito forte em colegiados e na criação de diversos espaços coletivos entre a gestão, gerências 

e serviços para enfrentar as dificuldades identificadas, sentindo-se gradualmente as mudanças. 

Instituiu-se uma reforma administrativa, que formalizou seis núcleos de Gestão com a 

mesma hierarquia em relação à Secretaria, que foram: Núcleo de Gestão Administrativa 

(NGA), de Gestão da Atenção Especializada (NGAE), de Gestão da Atenção Básica (NGAB), 

de Apoio à Gestão (NAG), de Gestão da Atenção à Urgência, Emergência e Hospitalar 

(NGAUEH), e de Gestão da Proteção à Saúde e Vigilâncias (NGPSV), na qual esta 

pesquisadora estava inserida. 

Com o diagnóstico de situação obtido nas reuniões já citadas, a gestão identificou que 

a rede de saúde de Mauá tinha as coordenadorias, agora Núcleos, agindo de forma 

fragmentada. Buscando-se um trabalho em rede, foram criados espaços de encontro, 

colegiados, sempre com representação da secretaria, com o objetivo de definir as estratégias 

prioritárias. A gestão definiu um gerente de Gestão do Cuidado (GC), por núcleo, com agenda 

para reuniões semanais em uma Câmara Técnica que discutia grandes temas em comum e 

elaborava documentos técnicos de gestão. Foi identificado, entre os servidores, um gerente de 
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EP por coordenação, e todos os núcleos passaram a se reunir também semanalmente, 

objetivando aplicar a política de Educação Permanente dentro dos núcleos, desenvolvendo e 

aprofundando conteúdos específicos previamente identificados. Ambos formavam espaços de 

colegiado que visavam à discussão e reflexão dos processos de trabalho. Em cada linha de 

cuidado, que consiste em “uma estratégia para garantir a continuidade do cuidado, como 

“costura”, como conexão, de modo a permitir a articulação das ações de saúde” Brasil (2004, 

p. 43), foi formado um grupo específico com diferentes pessoas de todas as áreas que 

analisava, detalhava, discutia e definia a linha de cuidado que se queria. Foram formados 

vários grupos para as diversas linhas de cuidado como saúde mental, cuidados com a pessoa 

com deficiência, psicossocial, de urgência e emergência, e demais linhas específicas, materno-

infantil e outras. (BRASIL, 1998b; 2014; FURTADO, 2019). 

Esta pesquisadora foi convidada a ser a gestora do cuidado do NGPSV e ao ser 

acionada para participar das reuniões, foi definida como uma das prioridades o combate à 

Mortalidade Infantil, mas era preciso pensar na linha do cuidado materno-infantil como um 

todo, incluindo as ações domiciliares e até hospitalares, de forma transversal, dentro de todos 

os serviços que compõem os núcleos. O grupo de discussão da linha de cuidado materno-

infantil, junto a representantes da atenção básica e especializada, HCM, assistência 

farmacêutica foi muito enriquecedor, sendo feita uma discussão profunda desde o 

aconselhamento familiar, o teste de gravidez, até o cuidado com a puérpera e o recém-

nascido. Foram detalhadas todas as etapas e os nós críticos que iam se formando, e todo o 

processo foi reescrito e detalhado. Protocolos de atenção à gestante e ao RN já existiam, 

elaborados pelos MS, mas buscou-se construir um protocolo local, de forma colegiada, que 

fosse de acordo com a realidade do município.  

O aprendizado foi intenso nessa etapa, proporcionando um olhar mais integral de 

todos os serviços que participavam dessa linha. Em gestões anteriores, a atuação desta 

pesquisadora havia sido muito estanque na VE e nunca havia participado de outras áreas, 

principalmente da assistência. Essas reuniões foram especialmente importantes para a atuação 

futura no CMMIF, sendo um espaço de grande aprendizagem, antecipando os acontecimentos 

que viriam como a designação desta pesquisadora como coordenadora do CMMIF. 

Como um esclarecimento, a Secretária de Saúde que havia assumido a gestão da Saúde 

de Mauá em 2013 era proveniente de São Bernardo do Campo, município também da região 

metropolitana do Grande ABC Paulista. Em sua gestão, houve a formação de diversos 

colegiados de gestão e a recolocação dos profissionais do NASF (Núcleos de Apoio a Saúde 

da Família) como apoiadores de rede e território. A EPS existia em todas as áreas somente 
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com uma coordenação local e com representação de todas as coordenações. Diversas ações de 

gestão foram um investimento melhorado da experiência prévia ocorrida em SBC durante a 

gestão iniciada em 2010. (RODRIGUES, 2018; SUNDFELD, 2016; ROCHA, 2014.) 

A gestão buscou ser democrática e se organizou por meio de colegiados, tinha o 

colegiado de gestão dos coordenadores, secretária e adjuntos, que se reunia semanalmente 

onde se discutiam e se alinhavam as ações. Por sua vez, os colegiados também eram feitos 

dentro dos núcleos e reproduzidos, por sua vez, nas gerências de serviços, as informações 

eram democratizadas de forma rápida e constante. Todos esses colegiados eram semanais e 

com dias específicos da semana, de maneira a não sobrepor as agendas. 

O Colegiado pleno congregava mensalmente gestores e gerentes de todos os serviços 

que tratavam das questões gerais, apresentação de grandes temas e linhas de cuidado, sempre 

com momentos de apresentação de uma experiência, de um trabalho interessante. E, 

finalmente, um espaço para informes gerais. O espaço do colegiado pleno proporcionava uma 

escuta geral e troca entre os profissionais. 

A gestão também proporcionava e incentivava encontros mensais, fora do horário de 

trabalho, denominados como “Mauá com Ideias”, em um bar, onde a presença era livre para 

todos os trabalhadores da saúde, com convidados debatedores (profissionais e intelectuais) de 

fora do município para abordar assuntos atuais ou provocativos. Era um ambiente informal, 

onde todos tinham a liberdade de se manifestar, dar opiniões, sendo considerado um espaço 

de EPS para todos. Nos eventos que ocorreram, dois assuntos foram especiais, como o 

respeito às diferenças e aos direitos humanos. 

A gestão incentivou a participação das equipes dos diferentes serviços no Congresso 

de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) para apresentar trabalhos sobre as 

experiências desenvolvidas. Buscava-se a valorização do profissional, de modo que ele 

percebesse que o seu trabalho era elogiado, ao mesmo tempo era estimulado a conhecer 

experiências de outros municípios e poder trazer as ideias para o seu serviço, participar de 

espaços de discussão de vários temas e também ser um momento de socialização. Esse 

investimento foi muito forte e quem apresentava trabalho tinha o transporte e estada bancados 

pela SMS. (FURTADO, 2019). 

O colegiado de território era composto por todos os serviços existentes em uma 

mesma região, e representantes de serviços como saúde mental, vigilância, apoio à gestão e 

outros, que eram referência para todos os territórios, reuniam-se em encontros quinzenais. 

Embora esta pesquisadora fosse bastante participativa e considerasse os encontros muito 

prazerosos, alguns gerentes do NGPSV literalmente “detestavam”, pois não viam sentido 
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naquele grupo. Alegavam que estavam perdendo tempo e que os temas nada tinham a ver com 

vigilância e buscavam qualquer subterfúgio para faltarem aos encontros. A coordenadora do 

NGPSV tinha de, constantemente, cobrar a presença destes profissionais nos encontros e a 

participação efetiva desses profissionais no colegiado de território acabava sendo irrelevante, 

pois, literalmente, consideravam aquilo uma “bobagem”, conforme declaração de um gerente. 

Nesses encontros, novamente ocorria a mesma atitude das reuniões preliminares de EPS, 

quando grande parte dos participantes não se manifestava e vários ficavam visivelmente 

incomodados. 

Os GCs participavam de uma reunião mensal denominada Câmara Técnica, onde eram 

tratados de temas que resvalavam em toda a rede. Esta pesquisadora participava como 

representante do NGPSV. De início, o tema escolhido foi a elaboração do Caderno Materno 

Infantil, um trabalho de oito meses com colaboração de textos de todos os serviços 

envolvidos. A Câmara Técnica realizou o consolidado de todos os textos encaminhados que 

haviam sido previamente discutidos profundamente pela equipe específica, construindo as 

linhas de cuidado de forma coletiva buscando promover o aprendizado, a reflexão e uma 

maior responsabilização de cada profissional para que as decisões fossem acatadas e 

cumpridas com maior eficácia. 

A Câmara Técnica também realizava outras discussões de forma simultânea, conforme 

havia a demanda, como a elaboração do Plano de Contingência para o enfrentamento da 

Dengue. Havia a possibilidade de ter profissionais convidados, conforme o assunto a ser 

discutido necessitasse, para que o assunto fosse mais aprofundado. Outros temas foram 

abordados como a violência, a Programação de Ação e Metas do Programa DST-AIDS, 

Programa de Gerenciamento de Resíduos em Estabelecimento de Saúde, discussão sobre a 

linha de atenção à pessoa com Deficiência. Eram discussões que contavam com a 

representatividade de todas as coordenações, proporcionando resultados mais imediatos. A 

participação na Câmara Técnica foi emocionante, pois até então as vigilâncias ficavam muito 

à parte da gestão, sendo consultadas raramente, apesar do grande rol de informação e dados 

epidemiológicos que poderiam subsidiar as decisões da gestão. Foi um momento muito rico. 

Toda a “cascata” de colegiados que aconteciam disseminavam as ações da gestão; esse arranjo 

de colegiados divulgava as linhas de cuidado e informações de forma quase que imediata para 

todas as equipes. 

A Gerência de Educação Permanente (GEP) era diretamente subordinada ao Secretário 

de Saúde, tinha um grupo de profissionais pequeno, mas que demandava ações dirigidas a 

todos os núcleos e foi definida como a principal ferramenta de gestão. A GEP consistia em 
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um coletivo de representantes, cada um dos núcleos onde discutiam as estratégias de EPS e 

demandas provenientes de todos os colegiados e coletivos que tinham ocorrido naquela 

quinzena. Foi promovida uma formação em práticas problematizadoras para esses Gestores de 

Educação Permanente, a fim de nivelar o conhecimento e poderem fomentar uma discussão 

mais profícua em seus próprios colegiados de núcleo. Todo esse processo de colegiados 

proporcionava a possibilidade que cada colegiado tinha o apoio de outro colegiado e, assim 

sucessivamente, todos falando a mesma língua. (FURTADO, 2019). 

O Município de Mauá contava com quatro NASF. O NASF é uma estratégia do MS 

que apoia, amplia e, aperfeiçoa as ações da ESF, colabora na promoção de mudanças de 

atitude e na atuação dos profissionais por meio da EPS e tem por base o território. Realizam 

ações articuladas com os serviços e linhas de cuidado. O NASF é formado por profissionais 

de várias áreas atuando como apoio, e em colaboração com as equipes de Saúde da Família 

conforme diretrizes do MS. (BRASIL, 2010c). 

Segundo Brasil, 2010c, p. 8 são diretrizes do NASF em ações ao PSF: 

 

Ação interdisciplinar e intersetorial; educação permanente em saúde dos 

profissionais e da população; desenvolvimento da noção de território; integralidade, 

participação social, educação popular; promoção da saúde e humanização. 

 

Como estratégia de gestão, o escopo de ações do NASF foi ampliado, e o que era 

voltado somente para a AB ampliou-se para toda a rede. Criou-se a figura do apoiador de 

território e de rede, disposição inspirada de São Bernardo do Campo, que foi desenvolvida a 

partir de 2010. (SUNDFELD, 2016; ROCHA, 2014). 

Esses vinte apoiadores de território eram vinculados à Gerência de EP.  Cinco deles 

eram vinculados aos territórios, sendo cada um responsável por um dos cinco territórios 

existentes. Os demais eram apoiadores de rede que promoviam articulações entre os serviços 

a fim de facilitar as relações e os fluxos.  

 

Apoio institucional é uma função gerencial que reformula o modo tradicional de se 

fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde. Um de seus 

principais objetivos é fomentar e acompanhar processos de mudança nas 

organizações, misturando e articulando conceitos e tecnologias advindas da análise 

institucional e da gestão. (BRASIL, 2010b). 

 

 

Incentiva a formação de momentos coletivos, permitindo a cooperação dos 

profissionais, fazendo a mediação para a elaboração de fluxos de trabalho, o que estimula a 

reflexão dos seus processos de trabalho. (BRASIL, 2010b). 
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Os apoiadores de rede faziam um serviço de vincular e facilitar as relações da AB com 

os demais serviços, em uma relação viva entre os serviços. O apoiador de rede estimulou a 

articulação e os vínculos entre o CMMIF e as UBS nas ações de combate à mortalidade 

infantil. 

O NASF de Mauá - agora apoiadores institucionais - era composto por profissionais de 

educação física, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais. Cada um dos cinco territórios 

recebia assistência de um apoiador de território. Os apoiadores de rede foram inseridos em 

toda a rede de serviços, a fim de qualificar as discussões e ser um elo dentro das linhas de 

cuidado em que atuavam, promovendo a aproximação da gestão com o dia a dia dos 

profissionais. A GEP realizava reuniões mensais com os apoiadores, que buscavam identificar 

dificuldades específicas, apresentar resultados, mediar conflitos nas equipes e elaborar 

estratégias de atuação, promover troca de experiências e reflexões acerca das atividades 

desenvolvidas. Nessa reunião, participavam facilitadores externos com grande expertise em 

EPS, que apoiavam os apoiadores através da promoção da reflexão crítica sobre o trabalho. 

As reuniões dos apoiadores com os serviços por territórios eram realizadas em 

espaços, onde os profissionais podiam falar de seus problemas e das soluções que cada equipe 

havia identificado, implantar programas e discutir projetos. A linha de cuidado que havia sido 

discutida e elaborada por um pequeno grupo de pessoas era implantada, promovendo um 

pensar junto, com a troca de experiências, que proporcionavam uma reflexão de todos. 

Nesse processo de reuniões e colegiados com os serviços, identificou-se que havia 

necessidade de qualificar tecnicamente os enfermeiros das UBSs para que realizassem o 

atendimento da gestante de forma mais qualificada e para nivelar o conhecimento e as ações. 

Instituiu-se a figura das enfermeiras qualificadoras, sendo que cada uma delas realizava o 

apoio matricial em um dos cinco territórios, isto é, o apoio em sua especialidade. (BRASIL, 

2010b). 

Todos esses processos em desenvolvimento propiciaram a identificação da 

necessidade de determinados cursos de formação específicos segundo as necessidades de cada 

segmento. Os cursos de especialização e de atualização técnica deveriam ser articulados entre 

si e nas linhas de cuidado. Com financiamento pela Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), por meio de recursos regionais e federais, houve um 

investimento intenso em cursos com abordagem participativa, discussão de casos e espaço de 

reflexão. 
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5.1. A evolução do coeficiente de mortalidade infantil 

Em 2012, o CMI de Mauá registrou o índice de 16,1 pmnv, nesse ano o CMI do Brasil 

era de 15,69 pmnv. Em que se pesem as diferenças no país, comparando-se com a região do 

Grande ABC, Mauá tinha atingido níveis alarmantes. Em 2012, o CMI de Santo André era de 

10,47 pmnv, o de São Bernardo era de 9,51 pmnv, o de São Caetano era 5,85pmnv, o de Ribeirão 

Pires era 10,08 pmnv e o município com maior CMI era Diadema, com 14,1 pmnv, ainda 12,5% 

menor que o de Mauá. (IBGE, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e, 2019f, 2019g). O CMI mostrava 

uma tendência de aumento como mostra a figura 2. 

 

 

Fonte: DATASUS/SIMSINASC, Vigilância Epidemiológica de Mauá, 31/12/2016, elaborada pela autora. 

Figura 2. Número de óbitos infantis em moradores de Mauá, por ano de óbito, pelo coeficiente de 

mortalidade infantil pmnv, de 2008 a 2016. 

  

Ainda na figura 2, em Mauá, a partir do ano de 2008, assistiu-se a um aumento 

significativo, alcançando 16,00pmnv em 2012. O índice se manteve entre 16 e 17pmnv, não 

havendo modificações até o ano de 2013. Esses dados de mortalidade infantil eram 

alarmantes, e a partir disso, a gestão colocou como uma das principais prioridades a redução 

da Mortalidade Infantil, tendo como meta a redução do coeficiente de mortalidade infantil 

para um dígito. 
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Devido a uma configuração do município, desde 1998, os sistemas vitais (SIM e 

SINASC) eram de responsabilidade da UAC. Nesse arranjo não havia comunicação da UAC e 

a VE no sentido de qualificar as informações dos bancos, identificar casos de óbitos de 

agravos infecciosos para fins de investigação, por exemplo: um caso de declaração de óbito 

que tem como causa básica de óbito o agravo meningite e se esse mesmo paciente não está 

notificado no Sistema de Agravos de Notificação (SINAN) deve ser desencadeada uma 

investigação para confirmar se o caso é realmente de meningite, e se for, será notificado no 

SINAN, se não for meningite será modificada a causa básica do caso no Sistema de 

Mortalidade (SIM). O resultado dessa investigação influencia nos coeficientes de mortalidade 

por causa básica e nos coeficientes de incidências de agravos de notificação e na busca de 

óbitos infantis e maternos. Os sistemas vitais devem ser de responsabilidade da VE que 

poderá analisar e recodificar os bancos de dados continuamente conforme novas informações 

do óbito são obtidas pela investigação. Devido a essa falta de comunicação a VE tinha 

grandes dificuldades em ter acesso aos dados. Há muitos anos que a VE solicitava a 

transferência dos Sistemas vitais para sua responsabilidade. 

Nesse processo de reforma administrativa, a gestão fez a transferência dos Sistemas 

Vitais para a responsabilidade da VE. A transferência desse banco causou grande aflição aos 

profissionais da UAC, pois esses arranjos anômalos impedia o desenvolvimento de novas 

atividades.  

Esses Sistemas Vitais eram pouco utilizados em um enfoque de análise 

epidemiológica. Buscaram-se melhorias no sistema, iniciando por qualificar a digitação, 

conferir o sistema e avaliar a completude e as consistências. Quando o SINAN, em 1999, 

também veio para a VE, foi feita a revisão de todos os casos e, com a ajuda de uma 

enfermeira, foram fechados os casos que há anos estavam em abertos.  Com a vinda dos 

Sistemas Vitais para a VE, pôde-se qualificar os bancos do SIM e SINASC. Em um campo 

aberto, começou-se a digitar as UBSs de referência do endereço do óbito ou nascido vivo, 

assim logo se conseguiu emitir listas de óbitos e de nascidos vivos, discriminados por área de 

abrangência de UBSs, de maneira que as unidades tinham acesso a casos que tinham ocorrido 

em outros municípios, de forma ágil, proporcionando condições de realizar a VD em 

puérperas que eram do serviço privado e que não utilizavam o serviço público, e as UBSs 

poderiam acompanhar oportunamente esses RNs, como relata E6 sobre as VD de puerpério. 

 

Sim, houve muitas mudanças, inclusive pro recém-nascido, porque a gente também 

começou a fazer a visita de puerpério, de ir à residência, de estar orientando essa 

mãe depois que saía do HCM, porque a gente só encontrava aqui na [vacina de] 
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BCG, fazia a reuniãozinha lá com as mães e pronto, e não via essa criança, e aí com 

isso a gente passou a ter mais proximidade da mãe também. E6 

 

Da mesma maneira, foi feita uma análise histórica de nascidos vivos por UBS de 

referência, discriminados pela ocorrência do nascimento público e privado, e determinou-se a 

dependência SUS por unidade e território. A vinda do SIM e SINASC para a VE impôs a 

necessidade de capacitação técnica na codificação das causas de óbito. A enfermeira A1 então 

participa de um curso de codificação, patrocinado pelo estado de São Paulo, curso esse muito 

requisitado pelos profissionais da área e com carga horária pesada de quase 8h diárias (de 

fato) e duração de uma semana. 

 

Na oportunidade, eu fiz curso de codificação de óbito até para poder ter condição de 

receber o sistema de informação e poder trabalhar melhor a qualidade na informação 

gerada, então, na vigilância epidemiológica, a partir de 2013. O assunto óbito 

infantil nessa época ele era numérico porque a gente quantificava os óbitos infantis 

que estavam acontecendo, era o contato mais próximo que a gente tinha do evento 

óbito infantil, que era numérico. G1 

 

Até 2013, o CMMIF era formalizado no organograma da Secretaria de Saúde, na então 

Coordenadoria de Atenção básica. Uma enfermeira responsável pela Gestão e apoio das 

Linhas de Cuidados era responsável por obter as listas de óbitos infantis do SIM e 

encaminhava para as UBSs de referência, por meio de uma ficha de investigação, que era 

padronizada e com dados mínimos acerca da circunstância do óbito.  Essa ficha-base utilizada 

era o roteiro de investigação recomendado pela publicação "Manual de Vigilância do Óbito 

Infantil e Fetal", do Ministério da Saúde, que consta como anexo I, da portaria nº 72 de 2010. 

Os dados do óbito e o instrumento eram encaminhados à unidade de saúde de referência do 

endereço do óbito, solicitando informações da ocorrência do caso. Solicitavam-se, assim, 

informações mais detalhadas dos óbitos infantis, as equipes faziam pesquisa em prontuários e 

Visita Domiciliar (VD), e preenchiam o formulário. Em geral, somente a enfermeira da UBS 

ou da equipe da USF fazia esse preenchimento e encaminhava para a Coordenadoria de 

Atenção Básica. As informações do formulário passaram a ser utilizadas para realizar a 

alimentação do módulo de investigação de óbitos infantis e fetais do SIM, incluindo 

alterações da causa do óbito e recodificação, quando fosse o caso e a definição de 

evitabilidade. (BRASIL, 2009). 

Todo esse fluxo no SIM tem um prazo a ser cumprido, de 120 dias, desde a ocorrência 

do óbito até a conclusão do caso. Considerando o período antes de 2013, esse prazo não era 

cumprido na maioria dos óbitos infantis, por atrasos em receber as informações das UBSs 



54 
 

sobre a investigação dos casos. As UBSs não priorizavam a investigação, havia muita demora 

em realizar as VDs nas unidades, os formulários demoravam a voltar, quando chegavam 

tinham poucas informações ou eram incompletos, alguns nunca chegavam e era necessária 

uma tarefa de cobrança constante da enfermeira do comitê, que não tinha o respaldo da gestão 

para mobilizar as equipes em implementar essas ações. As informações obtidas das 

investigações realizadas pelas UBSs eram utilizadas somente para atualização do SIM, pois 

havia um distanciamento da gestão em se apropriar dos relatórios de OI que indicavam as 

ações necessárias. A principal função do CMMIF, que seria propor medidas que 

contribuíssem com a redução da MI, não era atingida. 

Um processo adequado de pesquisa sobre o óbito infantil contempla a investigação, 

propriamente dita, a realização de discussão de evitabilidade, a análise, conclusão do caso e 

divulgação das informações. (BRASIL, 2009; 2010a).  A enfermeira do CMMIF, com os 

dados existentes dos questionários, preenchia no sistema de mortalidade as informações 

obtidas e classificava o óbito quanto à evitabilidade de forma solitária ou, quando necessário, 

com um pediatra da gestão. O CMMIF era formalizado, mas os integrantes não se reuniam e o 

relatório do comitê era elaborado de forma isolada, com pouca discussão. Nessa época, a VE 

não participava do processo e o relatório elaborado com o resultado das investigações não era 

disponibilizado para serviços e equipes de saúde.  

A Gestão da Secretaria de Saúde, durante uma das reuniões de avaliação com 

todos os serviços, fez a discussão sobre o coeficiente de mortalidade infantil, demonstrou que 

o indicador estava muito alto, sendo necessário que todos priorizassem a redução desses 

índices e determinou que todos os serviços discutissem ações que pudessem melhorar esse 

indicador.  Nessa reunião, a Secretária de Saúde, contextualizando todos os aspectos da 

mortalidade infantil, anunciou que o CMMIF estava formalizado e, para surpresa geral, 

anunciou que esta pesquisadora seria a coordenadora (apesar da pouca experiência na área). 

Então, através da Portaria nº 0004 de 21 de Agosto de 2013 é instituído o Comitê de 

Mortalidade Materna, Mulher em Idade Fértil, Infantil e Fetal e regulamentado pela 

Resolução S.S. nº5, de 12 de fevereiro de 2014, que instituía, dentro do CMMIF, duas 

secretarias executivas da VE e da Atenção Básica e até o momento atual esta pesquisadora 

continua exercendo a função de coordenadora do CMMIF. (MAUÁ, 2013a; 2014). 

A gestão passa a atuar em conformidade com os pressupostos da Rede Cegonha, 

política instituída pelo Ministério da Saúde através da portaria 1459 de 24/06/2011b: 
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Art. 1° A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste 

numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à 

criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis, denominada Rede Cegonha. (BRASIL, 2011b). 

 

Um dos pressupostos dessa política ministerial consiste em tornar obrigatória a 

vigilância do óbito infantil nos serviços públicos e privados que integram o SUS. 

O tema de MI era inserido em todos os colegiados e reuniões que ocorriam na gestão. 

Por diversas vezes, o CMMIF realizou apresentações atualizadas do indicador de MI e das 

principais causas que eram identificadas nas reuniões de avaliação de evitabilidade; a partir 

dessas apresentações, já se discutiam as ações a serem tomadas para sanar as situações 

encontradas. As vigilâncias, em especial a VE que era responsável pelo CMMIF, foram 

extremamente valorizadas, respeitadas e ouvidas nesse período de 2013 a 2016, como nunca 

havia acontecido em outras gestões. Foi extremamente gratificante poder participar desse 

momento. 

Nesse processo, no nosso colegiado gerencial do NGPSV, foi feita a proposta para que 

cada uma das vigilâncias identificasse ações que pudessem desenvolver para colaborar na 

redução da MI (essa proposta da gestão foi feita para todas as gerências de todos os Núcleos). 

Inicialmente houve manifestação dos gerentes contestando sobre “o que eles tinham a ver com 

MI”. Foi muito interessante à discussão que se seguiu e as outras vigilâncias, excetuando a 

VE, se sentiam totalmente descoladas desse assunto. Após a discussão dos gerentes, o assunto 

foi levado para as equipes que tinham a tarefa de identificar ações que contribuíssem na 

redução da MI. Na reunião seguinte do colegiado do NGPSV, cada equipe voltou com sua 

proposta. A GVS propôs a intensificação de ações de vigilância nas maternidades e nas UTIs 

dos hospitais; a GVA propôs intensificar as coletas de análise de água em pontos estratégicos 

dos hospitais; o CEREST propôs uma ação de orientação sobre os direitos e cuidados para as 

gestantes trabalhadoras que fossem identificadas durante as vistorias em empresas, sendo que 

a abordagem seria sobre os cuidados em relação à infecção urinária, direitos de pausa para a 

micção, e estímulo para que as gestantes que estivessem fazendo o pré-natal em 

estabelecimentos privados fossem nas UBS, ao menos uma vez, para se informar sobre a 

coleta do Streptococcus β
3
 que alguns convênios não cobriam; e a GCZ propôs fazer ações de 

desratização mais frequentes no HCM. Ou seja, todas as vigilâncias tinham um papel 

colaborativo na redução da MI.  

                                                 

3
O streptococcus β foi identificado como uma permanente causa de partos prematuros e OI. 
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Os comitês municipais deveriam realizar as investigações de óbitos infantis, 

empreendendo uma busca ativa de informações levantadas por meio dos prontuários 

hospitalares, ambulatoriais e, quando houvesse, de visita domiciliar pelos profissionais da 

rede. As informações coletadas passaram a compor os dados do pré-natal da gestante e 

circunstâncias do óbito. (BRASIL, 2009). 

Uma das primeiras tarefas realizadas no CMMIF foi elaborar um novo instrumento de 

coleta de dados, mais completo e detalhado, que permitia obter mais informações sobre o pré-

natal, parto e puerpério, colaborando com a análise de evitabilidade de cada caso (e não só 

para preencher o SIM, conforme solicita a Portaria nº 72, de 11 de janeiro de 2010). 

(BRASIL, 2010a). O instrumento buscava captar mais informações, não só as ocorrências do 

que tinha acontecido, mas também evidenciando o que não tinha ocorrido, em especial na AB 

durante o pré-natal, como por exemplo: as faltas nas consultas, solicitações de coletas de 

sangue e urina, se houve a coleta, se chegou o resultado, se a gestante veio ao retorno, se 

houve a tomada da medicação corretamente, se houve a confirmação da cura da infecção 

urinária, se houve agenda para os exames de imagem solicitados, se a gestante realmente 

realizou os exames solicitados, o acompanhamento adequado da pressão e glicemia e outras 

situações que não eram pontuadas nos estudos anteriormente enviados.  

O NGAB identificou na rede uma pediatra que pudesse fazer a avaliação do óbito 

infantil quanto à evitabilidade. Nesse início, os estudos dos óbitos infantis da rede eram 

recebidos, a informação era consolidada e encaminhada até a UBS com todos os documentos 

e o óbito infantil era discutido com a pediatra, sendo classificado quanto à evitabilidade, 

considerando qual o nível de atenção mais determinante para o óbito, de acordo com a 

classificação de Malta et al. (BRASIL, 2009). Todo esse processo de investigação dos óbitos 

infantis ainda estava se estruturando nos serviços e eram poucas as informações recebidas.  

  O CMMIF é formalizado, e após solicitação, todos os núcleos passaram a encaminhar 

os nomes de seus representantes. As reuniões mensais começaram a ocorrer onde são 

apresentados os dados dos óbitos infantis e maternos, a série histórica do município por ano e 

UBS, e a classificação de evitabilidade com discriminação da causa-base dos óbitos infantis. 

Essa discriminação era muito mais detalhada, sendo apontadas as situações específicas que 

levaram ao óbito infantil. O resultado dos estudos identificou que o nível de atenção que 

ocorreu em mais de 70% dos óbitos infantis evitáveis era e ainda é a AB. As causas mais 

frequentes relacionadas com o óbito infantil identificadas na avaliação eram: infecção 

urinária, a questão da diabetes e hipertensão gestacional não controlada e a infecção pelo 

Streptococcus β. A lista de óbitos infantis por UBS era impactante nas reuniões e sempre 
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causava muita apreensão dos representantes das UBSs; apesar dos óbitos estarem diminuindo, 

era negativo para a UBS ter um caso novo. O depoimento da E3 demonstra isso: 

 

É, e com as [reuniões] EP’s, (...) participavam muitos gerentes, esses indicadores 

conscientizavam muito. Eu me lembro que a gerente chegava lá de cabelo em pé: 

‘Pelo amor de Deus!- aqueles olhos dela, verdes - Calma chefe, calma!’; então eles 

sensibilizavam bastante nas EP’s. E3 

 

As reuniões de estudos dos óbitos no CMMIF foram se estruturando. Conseguiu-se 

uma agenda de meio período do NAB, agora a pediatra vinha ao CMMIF toda segunda-feira 

de manhã, além dos representantes fixos responsáveis pela maternidade do HCM, a 

enfermeira do Serviço de Alto Risco, a secretaria executiva pelo serviço de atendimento de 

alto risco do CRSMCA, NAB e da VE, UPAs e outros convidados quando necessário. Esse 

grupo de avaliação realizava a leitura de todo material recolhido sobre o óbito, discutia o 

caminho da gestante e do RN na rede, e identificava as falhas de atendimento e 

acompanhamento. Por fim, definia-se até que ponto seria evitável ou não. Caso fosse evitável, 

o óbito infantil seria classificado pelo nível de atenção, para identificar se o que determinou o 

óbito foi por falhas na atenção básica ou hospitalar. Havia casos em que os dois níveis de 

atenção foram identificados. 

No HCM, a equipe da maternidade fazia avaliação dos prontuários de internação e os 

casos eram discutidos por todos os profissionais que acompanhavam a gestante no parto, pós-

parto e UTI, e o HCM encaminhava o estudo do óbito. No Hospital Filantrópico e no Hospital 

Privado, o CMMIF encaminhava um ofício de solicitação de vistas aos prontuários da 

gestante e do RN, era agendado um dia e um integrante do CMMIF, em geral uma enfermeira, 

ia até o hospital e consultava os prontuários e elaborava uma descrição completa do caso, de 

maneira a colaborar com a avaliação. Gradativamente foi havendo um aperfeiçoamento dessas 

avaliações de prontuários de forma a pontuar o que seria importante, pois, dependendo do 

caso, o volume do prontuário era muito extenso. 

A reunião mensal do CMMIF tinha representantes de todos os serviços da linha de 

cuidado materno-infantil: a maternidade do HCM, o serviço de atendimento de alto risco, do 

CRSMCA, o serviço de atendimento DST-AIDS, um representante de cada UBS, 

representante do NGAB, representante do NGPSV, representante do NGAE, representante do 

NGAG, representantes dos seguintes serviços: Núcleo de Gestão de Urgência e Emergência 

(NGUE), cada Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Hospital Filantrópico (HF) e do 
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Hospital Privado e do filantrópico, além de representantes da GVS e CEREST.  Essas 

reuniões tinham presença maciça dos integrantes. (MAUÁ, 2013b; 2014). 

Nessa reunião, apresentavam-se os indicadores de mortalidade e os determinantes dos 

óbitos ocorridos e estudados, e nos casos evitáveis, discutiam-se as ações necessárias para que 

o óbito identificado pudesse ser evitado com sugestões de ações estratégicas. 

Os relatórios dos estudos de óbitos que vinham das UBSs ainda estavam muito 

incompletos e a proposta da gestão é que fossem discutidos pela equipe antes de serem 

elaborados e encaminhados. Então se iniciava a qualificação dos profissionais da rede de 

assistência, objetivando a melhoria dos relatórios dos óbitos de ocorrência em sua unidade, 

com dados mais detalhados e completos e elaborados após a discussão de toda a equipe. A E1 

relata como os relatórios eram pouco priorizados anteriormente: 

 

Vinha para nós um pedido, uma ficha, que pedia para fazer a investigação, mas não 

se dava tanta importância, então você pegava a ficha, ia até a casa, o que a mãe dizia 

a respeito do ocorrido, você anotava, colocava algumas coisas que você achava 

importantes no prontuário e encaminhava de volta. E1 

 

Os apoiadores de rede designados para a questão da MI começaram a participar das 

reuniões de avaliação dos óbitos do CMMIF para se apropriarem da discussão e detalhamento 

dos OI. Acompanhavam toda a discussão que a equipe fazia detalhadamente dos caminhos 

que a gestante fez na rede de saúde. 

Com o andamento das atividades, foi implantada nas UBSs a prática de realizar uma 

discussão prévia de cada óbito de sua área de abrangência, com objetivo de levantar todas as 

informações pertinentes e também proceder à elaboração do relatório. A própria elaboração de 

relatório já seria “pedagógica” para as equipes, no sentido identificar situações e fluxos não 

adequados, a fim de implantar práticas de melhoria da gestão do cuidado no pré-natal e ao 

recém-nascido. Essas discussões ocorreram em todas as Unidades de Saúde, sendo o produto 

registrado sob a forma de relatório e encaminhado ao CMMIF. 

A partir deste fato, cada apoiador de rede recebia as DOs relacionadas ao território de 

sua responsabilidade, por meio de arranjos na agenda da UBS reunia a equipe de saúde com 

todos os envolvidos no acompanhamento daquela gestante, e apresentava o caso. Cada 

profissional que teve contato direto com a gestante colaborava nas informações, com dados de 

prontuários, relatório de VD e outras informações que a equipe tivesse. Esse processo ocorreu 

em cada óbito infantil a partir de abril de 2013. 
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Inicialmente as discussões que ocorriam nas UBSs eram superficiais e com poucos 

dados e os relatórios enviados não eram suficientemente robustos para a avaliação de 

evitabilidade. Com o andamento desse processo, os apoiadores participavam do grupo de 

avaliação do CMMIF e, na sequência, participavam das reuniões de equipe das UBS, onde 

qualificavam os estudos de óbito, fomentando uma discussão mais profícua, tanto na 

definição de causas dos óbitos, quanto nas falhas que pudessem ter ocorrido. Procurava-se 

estabelecer que o estudo de óbito tivesse um objetivo reflexivo, não se buscavam culpados 

pelo óbito, mas sim um maior entendimento dos acontecimentos e a reflexão do que poderia 

ser diferente, do que poderia ter sido feito para evitar o óbito infantil. Esse processo foi lento e 

gradativo, e talvez, sofrido para os profissionais. Inicialmente havia um temor generalizado 

que aquelas reuniões buscassem um “culpado” pelo óbito e esse sentimento perdurou por 

algum tempo. Conforme as reuniões se seguiam e a ação pontual dos apoiadores propiciava  

uma discussão focada nas situações que levaram ao óbito e não no profissional envolvido, 

esse sentimento foi desaparecendo, como relata a E5. 

 

Sim, eu participei de várias reuniões dos óbitos que aconteciam lá, da minha área 

que teve, e era importante porque assim, não era como o próprio apoiador falava, ‘ 

Não era pra achar os culpados’, era para achar os pontos críticos nossos, nossos nós, 

para a gente poder melhorar; então assim, você saía de lá sensibilizado, para 

sensibilizar a equipe também, em relação àquilo que você tinha visto. Vamos 

melhorar, vou pegar mais firme nisso, porque às vezes, por você estar fazendo 

aquele trabalho de rotina, pode ser que tenha coisas que você que está ali dentro não 

vê, e o apoiador está de fora, às vezes um detalhe que você deixa passar trás um 

óbito, então era importante porque ampliava a nossa visão e aí você saía 

sensibilizada e com a visão mais ampliada. E5 

 

Os problemas identificados nos relatórios de investigação e análise dos óbitos foram 

importantes para as ações realizadas em todos os Núcleos de Gestão, obtendo uma intensa 

melhora nos processos de Gestão do Cuidado da Gestante e Recém-nascido como um todo. 

No decorrer do trabalho, percebeu-se que as equipes apresentaram algumas 

dificuldades ao analisar as histórias dos óbitos, pois a informação existente nas UBSs não era 

completa, faltando toda a trajetória da gestante por outros serviços da rede como, por 

exemplo: nas intercorrências quando a gestante procurava um serviço de urgência (UPA) ou 

até informações sobre o parto (referência hospitalar). Tais informações conseguiam ser 

consolidadas pelo CMMIF, pelo fato deste obter informações diretamente dos serviços. As 

UBSs tinham só parte da história e tinham o hábito de “culpar” o hospital pelos OI, sendo que 

a proposta era trazer a história toda de cada óbito para que a UBSs se apropriassem do 

caminho da gestante. 
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Da primeira vez que foi discutido, quando iniciou a devolutiva, a primeira 

devolutiva, a informação do hospital era muito pobre, então eu percebia que a 

equipe, tipo ‘fiz o caminho que deveria ter feito’, ‘o que está no protocolo’ e tal 

então era tranquilo para a equipe responsabilizar o hospital [pelo óbito ocorrido] E1 

 

Dessa forma, o CMMIF passa a promover reuniões de devolutivas dos óbitos, onde 

cada caso era "reapresentado” à equipe da UBS que acompanhou o atendimento da gestante, 

integrando todos os atendimentos e procedimentos realizados, bem como a caracterização do 

óbito, conseguindo enxergar de maneira integral cada um dos casos e assim refletir sobre 

como melhorar e qualificar o cuidado, promovendo as intervenções necessárias. 

O resultado dos estudos de óbitos pelo CMMIF produziram relatórios que passavam a 

permitir que a gestão identificasse os problemas e falhas que lhe competiam, e então, os 

fluxos existentes na linha de cuidado de gestante e do RN foram repensados e diversas 

mudanças foram continuamente postas em prática, como por exemplo: a designação de um 

enfermeiro de referência para cada gestante diagnosticada e acolhida, a coleta descentralizada 

de swab para diagnóstico de streptococcus β, que deve ser realizado entre 35 e 37 semanas 

para todas as gestantes, possibilitando identificar as gestantes portadoras dessa bactéria e 

assim garantir o tratamento no pré-parto. A baixa adesão das gestantes para realizar o exame 

para esse diagnóstico foi identificada nas discussões de óbitos, como uma causa importante de 

óbito infantil, devido à sepse do RN.  

Também foi incrementado o acesso à agenda da nutricionista no CRSMCA para 

gestantes de baixo peso, sobrepeso e obesas, foi feita a revisão de instrumentos e planilhas, a 

revisão e discussão do protocolo de encaminhamento da gestante para o serviço de alto risco. 

Passa-se a qualificar as informações sobre as gestantes que acessam as UPAs e HCM, dados 

dos atendimentos são disponibilizados online para as UBSs via planilhas semanais, com 

informações atualizadas e imediatas, objetivando o acompanhamento constante da gestante, o 

estreitamento do vínculo entre as maternidades e as UBSs na alta do bebê e da mãe. 

Começou-se a realizar o monitoramento da gestante que passava na UPA, instituiu-se o 

monitoramento do tratamento da infecção urinária, envolvendo nesse acompanhamento os 

farmacêuticos das UBSs que entravam em contato com a gestante por via telefônica e 

questionavam sobre a tomada da medicação, presença de eventos adversos ou abandono do 

tratamento, foi definida a realização de exame de urina para confirmação da cura da infecção 

urinária pós-tratamento, os enfermeiros das UBS tiveram acesso ao sistema de resultados de 

exames no site do laboratório e inúmeras outras ações desencadeadas que contribuíram na 
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melhoria da linha do cuidado da gestante e do RN. Essas ações foram sendo implementadas 

de forma simultânea, conforme eram identificadas como situações que colaboravam com o 

óbito infantil. (MAUÁ, 2013c). 

Foi criado um Painel que era afixado nas UBS com uma planilha, elencando todas as 

gestantes, seu enfermeiro de referência e todas as etapas do pré-natal, para serem 

acompanhadas por toda a equipe e pelo apoiador de rede. Cada equipe identificava cada etapa 

cumprida com adesivos, alfinetes e outros tipos de marcação, conforme figuras 3, 4 e 5. 

 

 

(SANTOS, 2013) 

Figura 3 Painel de Gestantes 
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(SANTOS, 2013) 

Figura 4 Painel de Gestantes 

 

 

(SANTOS, 2013)  

Figura 5 Painel de Gestantes 
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Os apoiadores de rede e as enfermeiras qualificadoras (enfermeiras definidas por 

território que faziam, pontualmente, a qualificação técnica para os enfermeiros, de acordo 

com a identificação de necessidade) foram capacitados para auxiliarem a discussão dos 

estudos de óbitos em conjunto com as equipes das UBS para estimular a reflexão sobre os 

processos de trabalho. 

As ações começaram a ser mais efetivas a partir do 2º. Semestre de 2013, devido à 

complexidade da estruturação da Rede de Atenção à Saúde do município, e passaram a ser 

monitoradas por meio de reuniões técnicas com as áreas. 

Havia um número grande de óbitos infantis devido à infecção urinária, então foi 

instituído um instrumento de análise com perguntas sobre ingestão de água, dores e sintomas, 

e esse questionário era aplicado em todas as visitas do ACS nas residências das gestantes e 

durante as consultas de pré-natal. A identificação de sinais e sintomas precocemente com o 

questionário promoveu a detecção de mais casos de infecção urinária. O tratamento da 

infecção urinária se tornou uma temática constante entre os profissionais da UBS, pela 

importância que demonstrou como causa de óbitos infantis. A realização de testes rápidos de 

HIV e Sífilis nos três trimestres da gestação colaborou na identificação e tratamento precoce 

desses agravos, assim como ampliação do exame de Urina I e Urocultura para todas as UBSs. 

(MAUÁ, 2013c). 

Foi instituído o monitoramento do absenteísmo das gestantes com busca ativa (risco 

habitual e alto risco) e requalificação da alimentação e uso do SISPRENATAL (Sistema 

Federal de Acompanhamento de Dados do Pré-natal). Estabeleceu-se o matriciamento 

realizado pelos ginecologistas e obstetras/generalistas aos médicos generalistas da Atenção 

Básica (AB) e enfermeiros, auxiliando e qualificando a equipe no pré-natal de risco habitual. 

Garantiu-se no fluxo de atendimento do pré-natal da gestante a agenda para consulta 

odontológica. E estabeleceram-se as consultas intercaladas do pré-natal entre enfermeiros e 

médicos nas UBS tradicionais. A agenda de primeira consulta médica puerperal do binômio 

mãe-RN na UBS já era marcada pelas maternidades do HCM, HF, na alta da gestante, e era 

realizada a visita domiciliar puerperal pelo enfermeiro e a puericultura odontológica da 

criança entre 0-3 anos. (MAUÁ, 2013c). 

Na época, ainda foram instituídas as seguintes atividades: organização de visita das 

gestantes na maternidade de referência, e capacitação dos enfermeiros para usar o protocolo 

de classificação de risco. Houve o fortalecimento das ações de aleitamento materno nas UBSs, 

realizando a orientação sobre o assunto para as gestantes. (MAUÁ, 2013c). 
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Na área hospitalar, houve a incorporação da equipe de enfermagem do HCM na 

vacinação do RN contra hepatite B e BCG, antes realizada pela equipe do Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica do HCM, ampliando a cobertura dessas vacinas. Também houve a 

realização do teste do coraçãozinho no HCM, realização do Teste do Pezinho nos hospitais e 

UBSs, revisão do protocolo clínico do HCM de profilaxia do streptococcus β e Comunicação 

às UBS dos nascimentos ocorridos no HCM e HF, com garantia de agenda médica para o 

binômio mãe e RN. Foi realizado um levantamento de todos os óbitos infantis de menores de 

um ano que ocorreram no HCM do ano anterior, para que a equipe do hospital realizasse o 

estudo dos casos. (MAUÁ, 2013c).  

Todas as ações foram articuladas nos núcleos e contribuíram para aprimorar a linha de 

cuidado materno-infantil, colaborando intensamente na reorganização dos serviços. 

 

6. ANÁLISE TEMÁTICA 

A análise das entrevistas permitiu evidenciar vários temas, sendo que para este 

trabalho foram escolhidas três categorias temáticas que se alinhavam ao objeto deste estudo. 

O primeiro tema representa a questão de atendimento e acompanhamento das gestantes pelos 

profissionais das UBSs, mostrando que houve um aspecto intenso de humanização desse 

atendimento e, ao mesmo tempo uma grande cobrança aos profissionais de saúde por 

resultados e excesso de cuidado, levando a um controle excessivo sobre as gestantes. O 

segundo tema discorre sobre o CMMIF, o conhecimento das equipes das informações 

epidemiológicas do OI e a VE, mudando a sua forma de inserção na rede, indo para a ponta, 

proporcionando devolutivas das avaliações de evitabilidade dos óbitos. E, o terceiro tema faz 

análise, por meio da compreensão dos entrevistados, acerca de quais mudanças foram 

evidenciadas nas práticas de trabalho. 

 

6.1. A busca ativa às gestantes: o cuidado evitando os óbitos, mas também 

promovendo um excesso de controle sobre a vida das mulheres. 

 

Considerando antes de 2013, as atividades que as enfermeiras realizavam no pré-natal 

nas UBSs eram principalmente focadas em grupos, coleta de exames de sangue e urina, 

cadastramento da gestante no Sisprénatal e busca ativa de faltosas. De acordo com as 

atividades desenvolvidas, só era oferecida a consulta pelo ginecologista ou médico 
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generalista. A enfermagem não realizava a consulta compartilhada. Os relatos sugerem que 

cada profissional dava andamento à consulta, segundo sua forma pessoal de trabalhar ou 

seguindo um protocolo anterior. Nota-se em algumas falas que alguns profissionais faziam a 

busca ativa em caso de faltosas, outras consideravam que se a gestante faltou, era uma questão 

pessoal dela e responsabilizava a gestante por não trazer resultados de exames ou por não vir 

na consulta. Não havia tanta preocupação em cobrar os resultados de exames do laboratório 

ou de acompanhar se as vacinas estavam em dia. 

 

Era mais subjetiva [a consulta de pré-natal], era uma abordagem, um protocolo que a 

gente tinha de atendimento de gestante, ao qual a gente tocava uma consulta de 

gestante com (...) todos os passos de uma consulta normal, mas algumas coisas não 

eram atentadas, não tinha um olhar de prevenção, simplesmente era realizada a 

consulta e só. E3 

 

Era tudo feito muito aleatório, você não tinha controle dos exames, dos resultados 

obtidos, não tinha controle mesmo de vacina, de ultrassom, era uma coisa muito 

rara, não existiam quase protocolos pra gente estar seguindo. E9 

 

 Quando eu cheguei à UBS Flórida em 2010, a gente não fazia o atendimento com as 

gestantes, era somente o ginecologista, as enfermeiras não realizavam, até por ser 

uma unidade mista, então eram só os médicos. E6 

 

Sim, às vezes [ficava solto o atendimento], antes de 2013, a gente acompanhava, 

mas ficava aquela coisa mais ‘só ali a consulta mesmo’ Ahh não trouxe exames, não 

ia buscar, não ia olhar no sistema, também a gente nem tinha acesso ao sistema do 

laboratório antes de 2013. E12 

 

Cuidava sim, mas não era tão efetivo como atualmente, monitoramentos de 

gestantes, coisas mais atuais. Atendia essas gestantes com menos registros em 

prontuários, menos monitoramentos do que hoje em dia; na época, eu achei que 

existiam informações, mas hoje elas estão mais atuais em relação às gestantes, em 

relação ao comitê, isso atual, antigamente não tinha tanto monitoramento. E15 

 

Com o desenvolvimento da qualificação da linha de cuidado materno-infantil, a gestão 

ofereceu um curso técnico para todas as enfermeiras sobre o atendimento ao pré-natal. Essa 

capacitação foi realizada por uma ginecologista, servidora pública da rede. Esse curso foi 

elogiado e bem-avaliado pelos próprios enfermeiros e incluía aulas práticas com gestantes. 

 

Foi aqui através do gerente da unidade que a gente soube que ia ter capacitação, que 

a gente ia fazer o curso, aí todo mundo teve o curso. Eu não lembro onde foi, mas a 

médica ginecologista que deu o curso pra gente, foi um curso maravilhoso, tinha 

uma gestante lá, a gente fazia o pré-natal lá mesmo, foi muito gostoso, é muito legal 

a gente aprender, eu aprendi muito naquele curso. E16 

 

Antes de 2013 a gente atendia a gestante, identificava os riscos, encaminhava, aí foi 

quando a gente começou a ter várias capacitações, cursos, a gente tinha 

matriciamento com o médico ginecologista da rede, então quando a gente 

identificava uma gestante de alto risco era muito mais fácil a gente encaminhar. E16 
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Em 2017, 45 enfermeiras da rede iniciaram um curso de especialização em Obstetrícia, 

realizado em convênio com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), com 

financiamento pela verba destinada à EPS; um curso de um ano e meio com a proposta da 

realização da prática na própria rede. Esse curso foi todo planejado em conjunto com a EPS, 

com o propósito de ter metodologias ativas de aprendizagem. O curso durou 12 dos 18 meses 

previstos e no final de 2017 houve problemas com relação ao financiamento. Era um curso 

sempre muito elogiado. Em final de 2017, a Secretária de Saúde que, com sua equipe, 

elaborou e operacionalizou todas as mudanças de gestão, saiu para assumir um cargo no MS e 

houve vários secretários de saúde em sequência, sendo o curso interrompido na fase em que 

seriam iniciadas as atividades práticas nos serviços, fato que foi muito lamentado pelos 

profissionais. 

. 

Eu acho que o olhar modificou e muito para melhor com a pós que a prefeitura 

começou a dar para enfermeiras, de obstetrícia, porém não pudemos concluir, foi 

cancelada, mas a gente chegou a fazer um ano de pós e assim abre a sua visão lá na 

frente, aprimora o seu atendimento com qualidade gestacional; eu acho que mesmo 

o curso não tendo terminado, concluído, foi muito gratificante. E7 

 
Foi naquela época que começou, a gente teve uns cursos. Depois aquilo foi um 

‘Boom’, pois aí começaram as oficinas, começamos a se planejar melhor para a 

gente fazer uma ação. E10 

 
E aí a gente começou, todo mundo, a gente era uma turma de 45 profissionais de 

saúde de Mauá, com curso específico para nós lá na USCS, com professores 

maravilhosos. (...) Pararam, foi agora em abril, de repente parou, então assim a gente 

já tinha começado mais de um ano, estava tão bom, assim, os professores, os 

mestres, são tudo, doutores, mestres maravilhosos, a gente estava aprendendo muito, 

então assim, a gente tem a experiência do dia a dia, a gente estuda, a gente vai atrás, 

tem a prática tudo, estava sendo maravilhoso para a gente. E10 

 

Nesse período de 2013, a gente fez o treinamento de Pré-Natal, e a gente iniciou o 

processo para atendimento da gestante. E aí começou a ter um atendimento do 

enfermeiro junto com o acompanhamento do médico para o pré-natal de baixo risco, 

tivemos capacitações, e tanto a enfermagem como a farmácia, a equipe toda foi 

sensibilizada na época a fazer a busca ativa. E6 

 

Quando eu comecei a fazer obstetrícia então, eu mudei mais ainda, porque o 

enfermeiro que faz uma obstetrícia, você tem outra visão, você atende, você examina 

diferente, você até explica para o médico, porque nem todos são obstetras, então o 

médico te procura e ele confia em você, você muda o seu modo de agir e de falar, 

referente à gestante, seu exame é outro, é outra conduta, eu acho que todo 

profissional tem que fazer obstetrícia, todos, isso é importantíssimo, e não escolher 

alguns como foi escolhido, é porque não tinha para todos, não dava , tinha mais de 

40 na minha sala, eram muitos enfermeiros e isso é coisa que não deveria parar 

porque você muda, muda completamente, seu atendimento é outro, sua visão é outra 

e você ajuda profissionalmente. E20 

 

Uma planilha de acompanhamento das gestantes foi elaborada nos colegiados dos 

gerentes da AB e rapidamente todas as UBSs a incorporaram na rotina da unidade. De início 
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se pensou em um grande mural, afixado em local privativo dos funcionários, mas em algumas 

UBSs o excessivo número mensal de novas gestantes inviabilizava o mural. Nas UBSs 

maiores se utilizaram planilhas eletrônicas e pastas por equipe de saúde, sendo que a 

identificação da gestante era pelo número do Sisprénatal
3
. Devido ao potencial de síntese 

sobre as gestantes que a planilha exposta proporcionava, todos os profissionais da UBS a 

consultavam e dessa forma criou-se um “observatório”, para que toda a equipe ficasse de 

“olho” em todas as gestantes permanentemente. 

 

Foi criada uma planilha de acompanhamento dessas gestantes, que ela era mandada 

mensalmente para a Atenção Básica, e nessa planilha você tinha todas as 

informações básicas. Então imagina nessa planilha, não, não veio na consulta, então 

você já via na planilha, e essa planilha era compartilhada com a equipe, ela era 

discutida na equipe, inclusive na reunião de equipe deles, a primeira pauta era a 

planilha, então faltou fulana, faltou cicrana, faltou, aconteceu isso,  não tomou a 

vacina,  não tomou a medicação,  então assim, a questão da gestante ficou muito, 

muito, muito importante na unidade. G1 

 

A gente criou, tinha aqueles quadros de gestante, cada equipe tinha o seu quadro 

também, a gente olhava e depois veio (sic) as pastas também, ficou legal, então a 

gente que foi criando várias alternativas, coisas novas mesmo, busca ativa por 

telefone, por carta, por visita, a gente fazia de tudo para ter aquela gestante perto da 

gente sempre, monitorando, nossa equipe ficou bem mais engajada. E5  

 

Na análise das entrevistas, percebi o grande envolvimento da rede de AB em torno da 

gestante. Nas reuniões de avaliação de evitabilidade, nas reuniões mensais do CMMIF e nos 

colegiados de gerentes da atenção básica, colegiados plenos, reuniões dos coletivos de EP, em 

todas as oportunidades se apresentavam os dados de mortalidade. Os casos de OI por unidade, 

série histórica, era muito aflitivo para todos e se tornou um ranking de quem tinha menos 

óbitos. Era sempre um desconforto a notícia de novas DO entregues. Ao mesmo tempo, era 

uma grande alegria para as equipes das UBS quando os índices diminuíam. 

[Colegiados com os gerentes de UBSs] Eu lembro que a gerente da unidade chegava 

lá de cabelo em pé: ‘Pelo amor de Deus!- aqueles olhos dela, verdes – Calma! chefe, 

calma!’; então eles sensibilizavam bastante nas EP’s. E3 

 

[O óbito] era discutido em reuniões de equipe e passou a ser discutido em reuniões 

gerais sim, porque vinha de cima para baixo, então a gerente começou a cobrar essas 

questões porque aí já vê a consciência de quantos óbitos tinham, então unidade tal 

tinha tanto, unidade fulano teve tanto, e aí a gente começou a pensar nessa questão. 

E1 

 

                                                 

3
 O SisPreNatal é um software para realizar o acompanhamento das gestantes, do Sistema Único de 

Saúde. Os dados deste sistema são utilizados pelo MS para realizar repasse de incentivo de R$ 10,00 (dez reais) 

por gestante ao município, conforme a Portaria Nº 1.459, de 24 de junho de 2011, que Institui a Rede Cegonha. 

(BRASIL, 2011b, 2019b). 
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No aspecto positivo, a sensibilização e um olhar mais cuidadoso, além do 

acolhimento, fizeram muita diferença. Cada gestante tinha uma enfermeira de referência e a 

recepção não dispensava nenhuma gestante, mesmo em casos de atrasos, como ocorria antes. 

Passavam a chamar a enfermeira ou faziam arranjos para o médico, que também ficaram mais 

tolerantes com essas situações. Os ACSs acompanhavam de perto cada gestante de sua área, 

buscando sempre as faltosas, aplicando o questionário a toda visita domiciliar, para avaliar 

infecção urinária, que era e é uma das principais causas de OI, e os enfermeiros faziam a 

coleta de exames em casa, se fosse identificada vulnerabilidade da gestante. Os ACSs iam a 

casa para marcar a consulta de pré-natal e de odontologia.  

Dessa forma, algumas gestantes que necessitaram de um acompanhamento mais 

intensivo ficaram muito agradecidas pelo cuidado de uma enfermeira, que acompanhava em 

domicílio a metade de um pré-natal. Esse fato deixava a gestante tão agradecida que ela 

passava a levar os filhos na UBS periodicamente para visitar a profissional. Havia também 

situações mais preocupantes como mães adolescentes, problemas familiares devido à 

gestação, usuárias de drogas e álcool que necessitavam de um acolhimento mais próximo, e 

muita preocupação de uma enfermeira com as gestantes, por ela sair de férias e a UBS estar 

sem médico. Nesse período, todos os profissionais estavam muito sensibilizados, o que revela 

um aspecto positivo desse excesso de zelo. 

 

[A gestante] Não vinha, mas era por problemas psicológicos mesmo, por 

enfrentamento familiar em casa, e eu ia a casa; às vezes, as amigas, as colegas falam 

‘você não tem que ir, ela tem que vir’. Eu não, eu vou. Uma vez até numa reunião 

que teve na secretaria teve uma enfermeira que ficou assim rindo, ‘Porque que eu 

faria isso? ’, ‘que ela jamais iria à casa da paciente. Eu falei: há casos e casos, eu já 

fui, não foi só uma, eu fiz praticamente a metade do pré-natal domiciliar e depois 

consegui trazer ela para a unidade e hoje, até hoje ela me abraça quando me vê, traz 

as crianças para eu ver. E16. 

 

Muita gente falava: ‘Enfermeira, aqui, a gente pega a gestante no colo e leva.’ Não é 

isso, a gente vai com o monitoramento de perto, então ficou um trabalho bem, um 

olhar maior sobre a gestante, as nossas visitas, nossas buscas ativas, eram como 

prioridade. E5 

 

 Todo mundo ouvia falar de gestante (...) lembro que a gente também ia atrás das 

gestantes que perdiam o convênio, pois chegavam ao HCM sem pré-natal. E aí a 

gente ia atrás, e acompanhava. E6 

 

 Hoje em dia eu falo para minhas amigas: Se você tá grávida, seu pré-natal vai ser 

muito melhor assistido no SUS do que no convênio. No convênio você vai ter os 

benefícios na hora de ganhar [o bebê] em um hospital luxuoso, mas o SUS investe 

muito no atendimento de primeira qualidade materno infantil. E7. 
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E eu ajudando ele [o médico], aí depois também ele não veio mais, eu fiquei sozinha 

mesmo. Aí eu saí, quando eu ia sair de férias eu me preocupei muito, muito, muito, 

muito com essas grávidas.  E17 

 

A elaboração de planilhas e do painel de monitoramento permitia que todos 

profissionais das UBSs acompanhassem qualquer falha no protocolo do pré-natal, coleta para 

exames trimestrais, avaliação e acompanhamento de odontologia, vacinas do bebê, tudo 

acompanhado de perto. Formou-se um movimento de todos cuidando da gestante, no qual 

todos eram ouvidos, todos monitoravam, todos falavam a mesma “língua”. 

 

Foi uma época que foi bem supervisionada, essa questão de pré-natal, criou-se uma 

pasta, que a gente usa até hoje, de todas as consultas que ela vem, a gente alimenta 

uma ficha individual, hoje com quem ela passou, quantas semanas está, quais 

exames trouxe, trouxe ultrassom, trouxe exame Laboratorial, a gente usa essa ficha e 

essa pasta até hoje. E12 

 

Mudou bastante a questão de olhar com mais cuidado a gestante, ficar em cima, a 

questão da busca ativa, se ela não veio, por que ela não veio,  aqui a gente tem ACS,  

então faltou hoje,  a gente já avisa para o ACS,  ir atrás , buscar ela,  garantir a vaga 

na agenda, e acompanha mesmo, fica em cima dos exames, se chegou, se não 

chegou, alguns a gente puxa no sistema. E12 

 

Teve essa sensibilização de toda a equipe, um olhar diferente para a gestante, então 

toda gestante que entrava, a equipe começou a ser preparada para atendê-la, não era 

simplesmente assim, tinha que ter um olhar, um cuidado melhor com essa gestante, 

isso foi crescendo. E6 

 

A questão da busca ativa, que não tem como fazer esse monitoramento sem fazer 

busca ativa, faltou! Já tinha todas as planilhas, tínhamos o quadro na unidade, eu 

tinha em média de 60 a 70, então dava pra fazer um quadro, ainda dava, mas nós 

temos todas as planilhas nas pastas de tudo, a gente anotava tudo, tudo! Não falava 

um ‘bom dia’ com a gestante que não fosse anotado. E3 

 

Nesse movimento, a gestante se tornou um foco importantíssimo, nota-se a intensa 

cobrança em identificar, acompanhar, buscar e até fazer consultas e coletas de exames em 

casa. Aborda-se a gestante na rua, de um modo quase persecutório com controle total sobre 

ela. Esse controle excessivo foi intenso, a gestante tinha de vir nas consultas, não podia faltar, 

as ACSs iam à casa várias vezes para convocar, a insistência era enorme e tinha um grande 

estresse do profissional em não perder essa gestante. 

 

Eu (...) tenho o hábito, de tanto medo que eu tenho, porque assim se trata de 

gestante, que várias [gestantes] eu tenho no meu celular [para ligar para saber se a 

gestante foi para o HCM]. E17 

 

Aí a gente vai e fica pegando no pé, às vezes a gente é chata, às vezes eu sou uma 

pessoa chata, eu fico muito no pé da gestante, fico, até ganhar, ganhou, e aí a gente 

vai mais com calma, mas até ganhar, fico no pé. ACS14 
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Exatamente, a gente acordava gestante, almoçava gestante, dormia gestante, era uma 

loucura realmente!!!  E3 

 

Então, a gente procurou ficar mais atento, na falta das gestantes, porque elas faltam 

bastante no tratamento, então a gente sempre procura avisar o ACS: ‘paciente não 

veio’, para eles irem a casa dela, saber o que tá acontecendo, pedir para elas 

voltarem, marcar consulta e assim uma boa parte delas, assim posso dizer que, 

terminaram o tratamento, assim, (...) a gente tem que insistir um pouco (...). Se 

deixasse (...) elas não vinham não. Tem que assim, eu acho que a parte da 

Odontologia, elas acham que têm que fazer só o pré-natal, ir ao médico, passar com 

a enfermeira, o Dentista assim, elas não dão muita importância, só quando elas estão 

com dor, aí elas querem ‘receita’. AO11 

 

Sim, teve mudanças sim, então a gestante e os bebês são nossas pupilas, porque a 

gente não deixa elas tem paz, eu sempre falo, ‘você vai me ver, vai enjoar’ e eu vou 

lá do mesmo jeito; elas são muito bem cuidadas. Muitas dão muito trabalho, tem 

usuárias de droga, tem moradores de rua, e mesmo assim a gente está em cima. A 

gente tenta fazer um bom trabalho e eu acredito que é com as gestantes aqui 

funciona. E com os bebês também, porque atrasou a vacina, a gente já vai atrás, (...) 

pelo menos as gestantes não reclamam. ACS8 

 

A gente começou a ter um controle maior sobre a gestante, porque até então não 

tinha controle nenhum, de nada, então através da educação permanente e a 

instituição de um monte de planilhas, de meios de controle, que a gente começou a 

evoluir com relação ao pré-natal. E9 

 
Porque você muda o olhar, você começa a lembrar de que você tem que controlar a 

sua paciente, tem que ver se ela fez os exames, se ela está faltando em consulta, 

porque antigamente não existia nada disso, imagine que alguém ia fazer busca ativa 

de gestante, ‘porque faltou, faltou!!! Não veio porque ela não quis, e aí agora, a 

partir disso não,  você tinha que dar conta [de fazer busca ativa]. E9 

 
A gente carrega elas no colo, a gente vai atrás, tudo que for possível, a gente fica no 

pé delas. Era como se fossem crianças, nossas filhas ‘porque... faltou!!, faltou, por 

quê?’ Já vai atrás ou liga, o que aconteceu? Não deixa elas soltas não. Antes desse 

período, faltava, e aí a gente só ia ver ela quando ela remarcasse; agora não, a busca 

ativa é mais em cima dela mesmo, mas foram mudanças, poucas , mas que veio para 

ajudar também. E12 

 

Teve bastantes mudanças, como eu falei pra você, eu mesma como ACS eu olhei 

diferente, a partir do tempo que aconteceu com a outra gestante, entendeu? Por isso 

que eu falo pra você, ‘as minhas gestantes eu fico muito no pé’ fico, porque eu tenho 

medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a outra. ACS14 

 
Nós, agente de saúde (sic), sempre faz a busca ativa, vai atrás da gestante, a gente 

não deixa elas em paz, não deixa, porque elas são faltosas, não toma a medicação, 

não toma vacina e a gente fica em cima justamente para melhorar disso. Fica até 

repetitivo, tem muitas que acham ruim de ver muita gente lá no portão chamando, 

levando convocação, mas através disso, elas tiveram uma gravidez mais saudável, 

menos risco, porque antes muitas não apareciam, aparece aqui. Já chegou a gestante 

de aparecer três vezes e ganhar o bebê com sífilis toda doente e depois o neném não 

sobrevive e a gente passa a busca ativa constantemente, tanto quando ganha bebê, 

depois quando elas são puérperas, os bebês são pequenininhos. Se atrasa a vacina, a 

gente está atrás, está encima delas o tempo todo, e eu acho que esse cuidado que está 

tendo com elas,  esse cuidado que mudou, eu acho que fez a diferença, mudou e eu 

acho que fez a diferença na vida dela. ACS8 

 
Ficou diferente, por causa da ficha que eu te falei, (...) a gente orienta bastante elas 

agora, e elas assim, comigo mesmo as minhas gestantes não têm problema nenhum, 

porque tem muitas gestantes que dão problema, não vêm em consulta, não faz teste, 
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e as enfermeiras sempre falando ‘aquela gestante não veio! Dá pra você ir lá?’ e a 

gente vai, três, quatro vezes na casa, se for possível, porque a gente vai trazer elas, 

como teve caso de trazer a gestante para passar em consulta, e teve uma vez que eu 

fui em uma gestante, e a gente foi fazer o exame dela, do primeiro trimestre  na casa 

dela porque ela não vinha, mas graças a Deus o bebê nasceu perfeito, bonitinho, e 

hoje já está com 6 anos. ACS14 

 
Tem área que a gestante não vem em consulta, mas o que a gente fazia normalmente 

se vai até a casa, (...), ia lá e fazia a consulta na casa. Nós íamos lá, aí nós temos 

aquelas gestantes que usam drogas, não vêm, que tem aquela vulnerabilidade, não 

acorda,  porque usou droga a noite toda, bebeu, a gente sabe da situação. Ia na casa, 

batia, quando recebia bem, a gente entrava, conversava, tentava fazer uma consulta 

ali dentro da casa, mas muitas vezes elas nem queriam que a gente entrasse, já 

atendia com aquela cara de ‘tô dormindo, não quero falar agora’. Triste, mas a gente 

voltava no outro horário, (...) se era de manhã, voltava à tarde, pra tentar pegar 

aquela gestante, às vezes a gente pegava na rua, estava passando, fazendo outra 

visita, ACS, o agente de saúde sabe tudo, sabem perfeitamente quem é quem, assim, 

é lindo, ‘Ó, aquela lá é a gestante que você foi e que não atendeu’. Aí eu na rua 

abordava ela, conversava, muitas vezes ela estava drogada, você vê que ela não 

estava [bem], mas você conversava, tentava falar para ela ir no posto,  elas têm uma 

dificuldade, ‘eu não vou, eu não consigo acordar’ e sempre com alguma desculpa, 

mas a gente estava sempre abordando,  então assim, foi uma época muito intensa 

que eu lembro assim sabe,  foi muito atrás mesmo de gestante, muito, parecia, é o 

foco gestante, para mim sempre foi gestante. E20 

 

Os relatos acima revelam que muito esforço foi despendido, profissionais, recursos, 

tempo. A mobilização que ocorreu em torno da gestante foi intensa e incessante. Será que essa 

intensidade é sustentável? Mas, e as outras atividades dos ACSs e enfermeiras, como ficaram? 

Será que esse excesso de zelo com as gestantes e puérperas tiveram rebatimentos no 

atendimento de hipertensos, diabéticos, pacientes com tuberculose, bloqueios de agravos 

infecciosos agudos e de outras atividades de uma UBS? É possível a UBSs só trabalhar nisso? 

Os relatos abaixo mostram que a priorização na gestante provocava um grande esforço de 

trabalho que refletia em deixar de fazer outras atividades. 

 

Porque você estava ali com o nome de todas, eu tinha muitas gestantes na UBS, 

tinha 45 gestantes, não eram 10 gestantes, eram 45 gestantes! Então era um trabalho 

intenso, eu tinha que pegar mais período meu para aquilo, porque era uma 

prioridade, então tinha que pegar e olhar, e aí tinha aquelas que não vinham até a 

gente, só que o ACS bom mesmo, ele vem e trás, ‘Ó, tem uma gestante nova!’. Aí a 

gente ia até a casa conversar, saber por que não procurou o serviço. E20 

 

Teve bastante mudança sim, porque chegou o questionário, (...) com um monte de 

perguntas para a gestante, a gente vê os leucócitos, os exames, se elas fazem, agora 

tem os exames de primeiro, segundo e terceiro trimestre, se elas faltaram, tem que ir 

atrás, entendeu? A gente sempre tem um olhar, não que a gente não vai olhar pra 

todos os pacientes que são um todo pra gente, mas a gente tem um olhar mais clínico 

com a gestante. ACS14 

 

Mas a gente estava sempre abordando, então assim, foi uma época muito intensa que 

eu lembro assim sabe, fui muito atrás mesmo de gestante, muito, parecia, é o foco 

gestante, para mim sempre foi gestante. E20 
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De qualquer maneira, a assistência ao pré-natal antes dessa reforma administrativa não 

abordava de maneira sistemática a gestação, parto e puerpério. Houve uma sensibilização de 

fato, os profissionais se deram conta de que a gestante era vulnerável, que se não houvesse um 

cuidado pelos serviços, o risco de óbito infantil era grande, como revelavam os índices de 

mortalidade infantil que eram alarmantes antes da mudança da gestão. A preocupação com o 

bebê é muito evidente nos relatos. A amplitude do atendimento aumentou, visando ao aspecto 

psicológico da gestante, à preocupação em, realmente, resolver a situação que se apresentava. 

A criatividade em realizar atividades foi ampliada, atraindo as gestantes para a participação 

nos grupos, com um olhar mais motivacional e não somente fazer os grupos proforma, porque 

tinha de fazer. Todas essas atividades aconteceram pelo interesse dos próprios profissionais, 

sensibilizados pela “causa” que todos assumiram. 

 

Eu acho que essa busca intensiva pela gestante, a gente não se acomodava com elas 

‘só faltou’ só colocar faltou no prontuário, não era o suficiente, eu acho que a vida 

da criança era mais importante, do que a gente falar ‘ela não veio porque ela não 

quis’, Não! Vamos atrás porque a saúde da criança em primeiro lugar. E4 

 

[Como ficou] Mais envolvimento das pessoas, maior preocupação com a mulher e 

com o recém-nascido. E15 

 

Tem paciente que às vezes precisa de um atendimento psicológico também junto, 

outra que vai para o alto risco, que é caso de alto risco, outra que vai ficar só aqui na 

UBS no atendimento com enfermeiro e dependendo da queixa da situação, se a 

gente tem um médico, a gente leva o caso lá com médico, já tenta solucionar aquilo 

da forma mais rápida possível. E17 

 

A gente tinha um suporte, a gente tinha um suporte maior, e isso também gera uma 

responsabilidade maior do profissional que está na ponta, entendeu? Porque a pessoa 

vai pensar mil vezes quando tá atendendo uma consulta, quando ele tá vendo aquela 

grávida, entende? Ele vai olhar, ele vai ter mais cuidado, e se você fica largado... A 

Sra. Concorda ? Desculpa o que eu vou falar, têm profissionais e profissionais, se 

você fica largado,  você faz do jeito que você quer,  muitas vezes acontece isso 

também e a sobrecarga pela falta também de enfermeiro no município nesse 

momento, a sobrecarga de trabalho, você acaba trabalhando correndo, correndo, 

correndo, atendendo uma coisa, atendendo outro, fazer uma coisa, fazendo outra e 

pode deixar a desejar. E17 

 
Nós fazíamos grupos educativos durante o pré-natal, primeiro, segundo e terceiro 

trimestre, isso aí era bem forte, sempre foi bem forte, sempre tinha ali e tinha uma 

adesão, pelo menos da minha área tinha. Por quê? ‘O que você faz com que elas 

venham até nós’, dando um brinde, fazendo um sorteio, coisas para comer, 

bolachinha, suco, então, era um atrativo que nós tínhamos para trazer elas, e elas 

vinham, então a gente fazia bastante grupo, falava sobre todos os temas, mostrava 

vídeos desde quando está na barriga, a geração do bebê, como que foi,  e passava a 

cada semestre, a gente passava um vídeo e no último semestre também falava sobre 

como dar banho no bebê, explicava toda a parte do bebê, como amamentar, então 

assim,  sempre existiu a parte e sempre foi muito forte pelo menos para mim, eu 

fazia e a gente focava muito nisso e tinha aderência devido o que a gente ofertava, 

senão não teria aderência, não viriam não.E19 
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Cerqueira Leite era favela, comunidade, então era carente, eu trabalhava em uma 

área privilegiada, ninguém gostava da minha área, porém eu amava porque as 

pessoas eram simples e precisavam de mim, então elas vinham mesmo, elas vinham 

atrás, então o papel do enfermeiro para mim era e sempre foi muito importante e é, a 

área carente; então, elas necessitam do enfermeiro. E19 

 

Havia casos de extrema vulnerabilidade, os quais as enfermeiras já tinham a noção do 

risco de ocorrer um óbito infantil ou materno e havia um maior empenho em captar essa 

gestante. A preocupação em ter de fazer a investigação do óbito em casa é mostrada, já que é 

uma situação desagradável ter de perguntar aspectos do que aconteceu para uma mãe que 

acabou de perder o bebê.  

 

[Não conseguir acessar a gestante] Aí você já fica pensando... vai dar investigação 

de óbito, então, a coisa mais horrível de fazer é investigação de óbito. É muito ruim, 

porque dependendo do que aconteceu aí, você chega à família e aí você vai com 

aquelas perguntinhas... Bem, sabe, é muito, muito ruim.  E10 

 

Tem outra, como a gente está aqui há bastante tempo, a gente sabe, essa vai dar 

problema, essa vai dar problema por que vai dar óbito ou mãe ou filho, porque 

assim, é muito difícil a adesão dela, entendeu? É muito difícil e essas ainda, que a 

gente tinha certeza que são usuárias de crack, agora no momento a gente está com 

duas, eram três, mas essa terceira é a mesma que deu óbito que e a gente não sabia, e 

é uma outra [nome]que  também é usuária de droga, que tem três filhos já, jovem de 

24 anos, e assim, já tiraram os três filhos que ela tem, o juiz tirou e deu a guarda 

para a mãe, ela está gestante de um usuário de crack, a gente sabe que a qualquer 

hora vai chegar notícia que deu óbito, que aconteceu alguma coisa, porque você 

marca e ela não vem, você manda o agente buscar, marca e ela não vem, e aí enfim, 

quando chega essas meninas aqui, que a gente sabe, que já são  problemas que a 

gente já conhece, aí você já fica pensando vai dar investigação de óbito, então, o 

coisa mais horrível de fazer é investigação de óbito, é muito ruim, porque 

dependendo do que aconteceu, aí você chega, a família e aí você vai com aquelas 

perguntinhas... Bem, sabe, é muito, muito ruim. E10 

 

6.2. O Comitê de Mortalidade Infantil mais atuante junto aos serviços e à 

Atenção Básica 

 

Um fato marcante revelado pelas entrevistas é que antes de 2013 as equipes 

desconheciam o número exato de óbitos da área de abrangência de suas UBSs. Havia o 

conhecimento de um ou outro caso de óbito, situações que impactaram as equipes, mas um 

consolidado da UBS era desconhecido. Com o andamento de todas as atividades de 

capacitação técnica, cursos, colegiados, EPS em todos os níveis, reuniões de atualização dos 

dados que o CMMIF realizava mensalmente, em pouco tempo todos os profissionais da rede 

de AB tinham acesso ao número acumulado do ano de OI de sua unidade e já o tinham na 

“ponta da língua” e acompanhavam ansiosamente pelos consolidados. Foi gratificante, como 
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coordenadora do CMMIF, perceber esse movimento de apropriação dessas informações pelas 

equipes do trabalho. Da mesma forma, o assunto MI, que não era abordado nas reuniões 

semanais das USFs e em reuniões das UBSs, passa a ocupar a ordem do dia das equipes.  A 

gestão proporcionou vários espaços, como já dito, e houve um grande movimento para 

entender, falar, acompanhar, saber, capacitar, discutir, refletir sobre a MI e todos passaram a 

falar de MI, em todas as oportunidades. Em relação a esse movimento e às mudanças que 

ocorreram se manifesta a E3: 

 

[Sobre a diferença que ocorreu depois de 2013] Sim, gritante, primeiramente nós 

tivemos a apropriação desses dados de mortalidade materno-infantil, que eram 

alarmantes na época, decorrentes disso foi criada uma linha de cuidado, e o 

treinamento para nós que estávamos atendendo na ponta, com fundamentação 

científica, com conhecimento mesmo, treinamento de atendimento de pré-natal e o 

porquê daquelas ações, para que a gente evitasse esses óbitos. E3 

 

O total dos OI que ocorreram em cada UBS foi sendo conhecido e discutido. Houve 

um movimento de reconhecimento pelas equipes da importância desses dados. 

 

[Dados de MI da UBS] Não, a gente não sabia. Somente depois da criação do comitê 

de mortalidade que a gente ficou mais próximo do problema. E esse comitê é que 

acabou trazendo algumas soluções, faziam os levantamentos nessas reuniões e os 

casos críticos, e traziam as soluções, o pessoal do comitê mesmo, para as unidades. 

E aí, lembro que fizeram na época um levantamento de partos prematuros e causas 

de aborto que eram por conta da infecção urinária. E aí foi pedido, começou a se 

tratar na época somente pelos sintomas, então se a gestante tinha alguma queixa, o 

médico já entrava com a medicação, a farmácia acompanhava o tratamento da 

gestante, ligava em sete dias após o término, para ela vir colher, e assim foram todas 

as estratégias que saíram desse comitê de mortalidade. E6 

 

[Conhecimento da formação do CMMIF] Foi a partir de 2013 mesmo, a gente sabia 

que tinha, mas não participava ativamente, então 2013 e os anos seguintes que 

começou as unidades participarem desse comitê, a gente sabia que tinha que 

classificar bonitinho, mas acho que era mais um grupo fechado, aí depois que 

começou a abrir para as unidades, com a participação da gente. E12 

 

As reuniões que foram acontecendo, a apresentação dos OI que ocorriam distribuídos 

por UBS mostraram que em todos os casos havia alguma intercorrência provocada na UBS 

que colaborou para aquele óbito Infantil, dentre as atividades desenvolvidas na UBS, que 

havia muitas situações que poderiam ser evitadas somente com a mudança de práticas 

simples. 

[Da reunião do CMMIF] Sempre que a gente sai de lá, a gente sai com ganho a mais 

de conhecimento na reunião, entende? Porque nós somos humanos, então a gente 

falha, e aí nessa reunião, quando a gente participa dessa reunião, às vezes são coisas 

bobas, coisas pequenas, como vou te dar um exemplo, (...) como fazer um exame 

especular, porque às vezes a paciente te fala assim: ‘Eu tô com corrimento e uma 
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coceira’, mas às vezes a gente, é muitas vezes eu tratava pelo sintoma, entendeu? 

E17 

 

A eram enriquecedoras as reuniões, colocava mesmo a realidade para a gente, que 

99% [das causas de óbito infantil] são com relação ao pré-natal, as falhas são com 

relação ao pré-natal, ou porque não encaminhou, ou porque deixou de fazer, ou que 

deixou de anotar, ou porque não fez busca ativa, porque passou um determinado 

detalhe, uma queixa de um prurido de uma leucorreia [corrimento purulento e 

mucoso de origem vaginal], passou e você não anotou, e ninguém tratou, então 

assim era muito! muito enriquecedor muito bom.  E3 

 

A partir da instituição do CMMIF e de sua regulamentação houve intensos 

movimentos de EPS e capacitações sobre MI e evitabilidade. Em todos os colegiados que a 

gestão participava, eram discutidos temas da MI. Todos os serviços tinham os dados e 

realizavam ações que pudessem refletir na diminuição dos OI. Foi um movimento espetacular 

e amplo. 

 

É, na verdade teve, porque naquela época existiam reuniões mensais, né, que se 

chamavam Colegiados de Gestão, em que a gente encontrava todos os gestores de 

todos os serviços de saúde do município, tanto de atenção básica, quanto 

especializada, quanto urgência, o hospital e a própria estrutura da Secretaria de 

Saúde, e foi em um momento desses que o Comitê foi apresentado aos presentes, e 

explicada a função dele no município, por que é que ele estava sendo criado, porque 

é que ele estava então na Vigilância Epidemiológica. Para os gestores dos serviços 

de saúde na época, teve um momento-chave inicial, e a partir daí foram tendo outros 

momentos entre os Gestores e os seus Trabalhadores, e na própria vigilância, com os 

demais setores das vigilâncias, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Cerest , 

Zoonoses, também tiveram esse momento de apresentação de uma forma mais 

íntima do que nesse momento Geral com todas as pessoas. E também foi criada, 

fazia parte da agenda do comitê, uma reunião mensal, na qual participavam 

representantes também dos diversos núcleos da Secretaria de Saúde; então eu 

entendo que todo esse movimento ele aconteceu para que se divulgasse a finalidade 

daquele movimento no município, já que os nossos números não eram muito bons, e 

precisava desencadear uma ação no município para poder reduzir esses números. G2 

 

O trabalho não se resumia a uma mera apresentação dos dados, houve movimento de 

capacitação das enfermeiras com curso de especialização, com a qualificação técnica por meio 

das enfermeiras qualificadoras, os apoiadores facilitando os estudos de OI com discussão de 

cada caso com as equipes que diretamente acompanharam aquela gestante. Os médicos que 

realizavam o pré-natal participaram de cursos para entender essa nova forma de avaliação dos 

óbitos. 

 

Em 2013 começou a ter as reuniões, teve as apoiadoras e aí tinha as enfermeiras, as 

enfermeiras começaram a participar de cursos, os médicos, tinha as reuniões que 

eles faziam para discutir o caso de mortalidade infantil, o comitê de mortalidade 

infantil, tinha as apoiadoras que vinham aqui, quando tinha algum, quando existiu 

algum caso de morte de mãe ou de bebê, elas vinham aqui e discutiam esse caso, 

pegava o prontuário da paciente, o que tinha acontecido, aí tinha bastante respaldo 
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daquilo que estava acontecendo e tentavam chegar ao que aconteceu para que tivesse 

ocorrido aquela morte daquela mãe ou daquele bebê. AO11 

 

Eu achava muito bom, eu não tenho nem... é o que eu acabei de falar, não tenho, eu 

não tenho nem palavras, porque eu tinha uma profissional qualificando o 

enfermeiro; quando chegava ao serviço do município, eu tinha uma enfermeira 

dentro da Secretaria responsável pelo comitê junto com a enfermeira da vigilância 

que vinha nas unidades de saúde fazer estudo de óbito junto com a equipe, e a gente 

tinha um suporte, a gente tinha um suporte maior, e isso também gera uma 

responsabilidade maior do profissional que está na ponta, entendeu? Porque a pessoa 

vai pensar mil vezes quando tá atendendo uma consulta, quando ele tá vendo aquela 

grávida, entende? Ele vai olhar, ele vai ter mais cuidados. E17 

 

Intenso movimento, foram desencadeadas inúmeras ações de educação permanente 

de orientação de esclarecimento, desde a definição do que era o óbito infantil, tanto 

para os trabalhadores, quanto para os gestores, do que se tratava essa situação de 

óbito infantil, tiveram inúmeras conversas e a gente participou de muitas delas, no 

intuito de formar o profissional nesse assunto, explicar para ele o que é o óbito 

infantil. G2 

 

Começou a surgir as oficinas de mortalidade, que aí algumas pessoas da UBS 

participavam dessa oficina, chegava e passava para a gente em reunião técnica o que 

tinha decidido naquelas oficinas (...) e quando tinha algum óbito, a gente já começou 

a fazer o estudo e aí que iniciou todo trabalho, depois que a oficina decidiu as 

medidas dos fluxos certinho e a gente começou a seguir corretamente. E5 

 

Teve a instituição do Comitê de Mortalidade. Quando começou o comitê é que a 

gente teve mais cobrança, então eu acho que o controle ficou mais seguro e melhor, 

porque a gente já estava na educação permanente sendo treinado, sendo orientado 

para um controle mais eficaz. E9 

 

Após a rodada de reuniões de apresentação do CMMIF e de seus conceitos e a ação de 

EPS dos apoiadores, na questão da MI, houve uma melhora evidente nos relatórios de EO, 

como cita a G2, na época, secretária executiva do CMMIF. 

A reflexão que foi feita pelos trabalhadores sim. Porque várias unidades produziam 

isso e registravam isso. ‘Qual foi a sensação que eles tiveram depois que eles 

avaliaram tudo que foi feito?’ Eles registravam sim e algumas não faziam, elas 

simplesmente se ativeram a registrar a ocorrência das idas às consultas, os 

acolhimentos, e ficava restrito nisso, mas algumas unidades fizeram sim, um 

momento de reflexão e registraram isso enquanto equipe. A equipe observou que 

houve falha nesse aspecto ou naquele e que foi feito isso para melhoria da ação. G1 

 

A partir de 2014, o CMI iniciou a redução que se estenderia até 2017, e esse fato foi 

comemorado em algumas entrevistas. 

[Em relação à queda do CMI] Comemorei muito, porque o número, embora ele seja 

só um número, todo esse trabalho para poder fazer com que esse número seja menor, 

ele precisa um empenho de muitos profissionais e o entendimento de que isso é uma 

causa que precisa ser abraçada, que a gente precisa realmente sensibilizar o máximo 

possível de trabalhadores e de pessoas no município, para a gente poder comemorar 

mais aniversário de 1 aninho dessas crianças que nascem  E que a gente conseguiu 

chegar a um número bom, mas infelizmente a gente vem perdendo essa briga. G1 
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Teve um avanço, uma melhora muito grande, foi até comemorado na época, porque 

eu acho que eram dois dígitos a mortalidade infantil e a gente conseguiu baixar isso. 

E10 

 

Mesmo nos casos de enfermeiros contratados após as grandes modificações que a 

gestão fez, a informação e contextualização dos acontecimentos eram transmitidas entre os 

profissionais. 

Eu sabia que o número [dos óbitos infantis] vinha baixando, de uma época muito 

difícil, pois o município vinha de grandes anos que morriam muitos bebês e que a 

partir desse momento, desse investimento maior na saúde, nossa maior busca ativa 

da  gestante que não vinha, de difíceis locais e acessos, que começou a diminuir. E4 

 

Os estudos de óbitos começaram a ser feitos com a equipe que tinha acompanhado 

aquela gestante na UBS. O relatório do óbito, que antes era feito somente pela enfermeira, só 

a partir do prontuário e a VD, agora eram discutidos por toda a equipe. Procurava-se 

estabelecer que o estudo de óbito tivesse um objetivo pedagógico e reflexivo, não se 

buscavam culpados pelo óbito, mas sim maior entendimento dos acontecimentos e a reflexão 

do que poderia ser diferente, do que poderia ter sido feito para evitar o óbito infantil. Mesmo 

assim, o sentimento de que a reunião buscava “culpados” foi muito forte no início. Conforme 

a maioria das equipes foi percebendo que a reflexão dos estudos de óbitos trazia diversas 

informações que a equipe desconhecia, esse sentimento foi ficando menos intenso. A presença 

do gerente da UBS dava uma maior sustentabilidade ao processo, tranquilizando os 

profissionais. 

Claro que nessas reuniões tinha muita defensiva, tinha momentos que eu respirava 

fundo porque parecia que eu era ali, a advogada que estava lá na acusação o tempo 

inteiro, e não era o meu objetivo. Sempre quando começava a reunião, eu explicava 

o conceito, o objetivo de estar ali, que nós gostaríamos de alcançar, falava dos 

dados, enfim, mas era recorrente perceber que o profissional, ele se sentia um pouco 

acuado, mas isso fez parte do processo, e à medida que isso acontecia, né? Que as 

discussões aconteciam, isso ia ficando mais leve. G1 

 
Eram enriquecedoras as reuniões, colocava mesmo a realidade para a gente, que 

99% [das causas de óbito infantil] são com relação ao pré-natal, as falhas são com 

relação ao pré-natal, ou porque não encaminhou, ou porque deixou de fazer, ou que 

deixou de anotar, ou porque não fez busca ativa, porque passou um determinado 

detalhe, uma queixa de um prurido de uma leucorreia [corrimento purulento e 

mucoso de origem vaginal], passou e você não anotou, e ninguém tratou, então 

assim era muito, muito enriquecedor, muito bom. E3 

 

Dependendo da unidade, a gerente sempre fazia questão de participar; não eram 

todas as unidades, mas tinha unidade que a gerente fazia questão, e o que eu achava 

muito importante, importante por um lado, mas eu percebia também que o 

profissional ficava um pouco assim... é... tipo... ‘Nossa! A gerente tá aqui’, aquela 

questão da acusação que acabou há um tempinho...  Na realidade, demorou um 

tempo para eles compreenderem que o nosso objetivo não era pontuar erros, mas 

melhorar a assistência. G1 
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O CMMIF, no final de 2013, considerou que com as análises de evitabilidade do óbito 

infantil (OI) identificavam diversas situações que colaboravam com o evento. Em geral, essas 

situações tinham a ver com problemas de fluxos locais, falta de diagnóstico, tratamento 

inadequado e falta de acompanhamento do tratamento de infecções urinárias, faltas das 

gestantes ao agendamento sem busca ativa, faltas ao retorno para ver o resultado de exames, 

essencialmente condições relacionadas e específicas com as UBS, mas também era 

interessante saber o que tinha ocorrido em outros serviços, já que pelas avaliações de 

evitabilidade cerca de 5% das causas do OI foram por situações ocorridas no hospital. 

Considerou-se que deveria ter devolutivas específicas para cada unidade. A proposta 

era marcar encontros na COVISA com a equipe que tinha acompanhado a gestante, mas a AB 

considerou que deveria ser com o gerente e o responsável técnico (RT), para que eles 

ficassem apropriados da discussão e pudessem reproduzir para as equipes. Foi dessa maneira 

que ocorreu na primeira fase das devolutivas. Depois fizemos uma nova rodada de 

devolutivas e desta vez o CMMIF foi à UBS, onde todos os envolvidos no óbito participaram. 

As reuniões aconteciam da seguinte maneira: Marcava-se uma agenda com a equipe, os 

apoiadores, a enfermeira qualificadora e a enfermeira do CMMIF. Na data do encontro, 

solicitava-se que o gerente da UBS levasse os prontuários dos óbitos para consulta durante a 

devolutiva. O CMMIF elaborava uma apresentação com informações básicas dos OI como 

idade da mãe e do RN, causa básica de óbito registrado no SIM, etc. e o resultado da 

investigação (eram utilizadas todas as informações daquele caso de todos os serviços que a 

gestante utilizou como HCM, UPAs, Serviço e Alto Risco e outros). Em todas as reuniões 

fez-se uma contextualização do momento, reforçando que não se buscavam culpados e sim 

reflexão sobre os casos. O relatório do EO encaminhado anteriormente pela UBS era lido e, 

inicialmente, questionava-se a equipe sobre as informações que faltavam e estimulava-se que 

os profissionais consultassem o prontuário sobre esses dados. Havia a percepção de que 

muitas das informações são foram transcritas do prontuário ao relatório ou que realmente a 

informação não tinha sido registrada no prontuário. As ACSs completavam com mais 

informações sobre as VDs que elas tinham feito sobre seu conhecimento da gestante, sua casa, 

família, condições de vida, dificuldades, situações sentidas e que não haviam sido registradas. 

Em seguida, por meio da facilitação dos apoiadores, da enfermeira do CMMIF, discutia-se o 

caso, formulando-se perguntas disparadoras relativas ao caso: O que faltou? A gestante 

realmente fez o exame de urina? Qual foi o resultado? Foi prescrito tratamento? Ela tomou o 
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antibiótico? O que a levou ao OI? Quais foram a falhas identificadas? O que poderia ter sido 

feito para evitar? Esse processo era conduzido de maneira que os próprios funcionários se 

manifestassem e refletissem nas ações realizadas ou não.  

Na primeira rodada, a apresentação foi elaborada com algumas questões pontuais, mas 

que foram cruciais para o desencadeamento do óbito. As informações-base do óbito eram 

exibidas. Havia lapsos propositais na apresentação para fomentar a discussão; caso esta não 

ocorresse, fazíamos sutis provocações do tipo: O que ocorreu aqui? Como aconteceu este 

fato? O que está registrado no prontuário sobre essa situação?  Que outras informações seriam 

necessárias? Esse processo foi realizado por dois anos, durante o período de 2013 a 2016, e é 

comentado nas entrevistas de forma positiva. 

 

Eu achei que no início eles estavam lidando como se a gente tivesse repreendendo o 

comportamento deles, então que aquilo era uma bronca!, porque uma criança foi a 

óbito no território nos primeiros encontros. Posteriormente, eu já comecei a achar 

que aquilo frutificou positivamente, porque eles já conseguiam compreender que o 

óbito infantil ele é causado não por um motivo único, mas são várias circunstâncias 

que desencadeiam muitas delas estão associadas ao cuidado em saúde, mas tem 

algumas que não estão, e aí eles absorveram melhor a questão de orientação  e 

educativa da devolutiva do comitê de mortalidade infantil pra eles.(...) algumas 

unidades fizeram sim um momento de reflexão e registraram isso enquanto equipe. 

A equipe observou que houve falha nesse aspecto ou naquele e que foi feito isso 

para melhoria da ação. E2 

 

A gente já via mais (...) as faltas, o que precisava ter sido feito, então você já 

conseguia comunicar a enfermeira: ‘O Dr. não pediu isso’, ‘Olha, o exame dela deu 

isso e ele não falou nada...’ porque como ele anotava no prontuário, você observava, 

então é mais assim que eu, pelo menos eu que adquiri, foi essa questão de uma 

atenção maior. Quando o Doutor não fazia o atendimento certo ou deixava algumas 

coisas a desejar, a gente, tanto como auxiliar, e para passar para o enfermeiro (...), 

aprendi a observar mais, e aí, tipo assim, teve que aprender como se faz um pré-

natal, eu tive que estudar para ver onde o Dr. deixava de fazer para passar para ela, 

para ela poder ir atrás. AE13 

 

[Estudos de óbitos com os apoiadores] Eu acho que enriqueceu bastante coisa, 

inclusive em informações que a gente deixava de dar, que hoje a gente fica mais 

atento, em falar até para a puérpera, para a mãe, acho que chamou bastante atenção. 

E15 

 
 Sim, participei de devolutivas também já, mas foi uma ou duas que eu participei, de 

quando fechava os casos, elas iam lá, levavam o caso certinho, resumia o caso, a 

gente relembrava novamente aquele caso, e ela trazia todo o desfecho daquele óbito, 

levantava de novo os pontos críticos que a gente tinha tido, que poderia estar 

melhorando ou não, e encerrava o caso, (...) era uma experiência muito boa. E5 

 

[Situações identificadas nas devolutivas] Sim, essa que acabei de comentar, da 

infecção urinária, que passou pelo médico, passou pela enfermeira, ninguém leu, e aí 

a gente começou a ter cuidado de ler a consulta anterior, de sempre estar 

perguntando. E6  

 

Sim, a gente participou e a equipe conseguiu detectar que houve uma falha, a 

gestante teve infecção urinária, o médico não tratou, era um médico cubano, que 
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estava presente na reunião, ele não tratou, e aí a gente teve que pensar, no que fazer, 

pois a equipe inteira que atendeu não viu, (...) a falta de hábito de ler o que o outro 

escreve e aí passou. E no final foi a única justificativa que a equipe achou para 

aquele parto prematuro, que veio desencadear o óbito. E6  

 

Houve algumas tensões nas reuniões de estudos de óbito, avaliações e devolutivas, 

apesar de todos os médicos generalistas, ginecologistas e pediatras terem participado de 

reuniões de EPS e inserindo-os na nova proposta de trabalho da gestão, alguns médicos não 

aprovaram a participação em estudos de óbito e foram até agressivos com a equipe. 

 

Tinha muitos profissionais que achavam que essas reuniões da investigação de óbito 

eram perda de tempo, eu mesmo cheguei a participar de uma em que eu fiquei bem 

chateada com o doutor, que foi muito grosso com as apoiadoras, porque ele achava 

que era uma perda de tempo, ‘que aquilo era balela, que queria ensinar o vigário a 

rezar a missa’. E19 

 

 

6.3. Para obter mudanças é preciso mudar as práticas 

 

As entrevistas revelam que todo o movimento de estudos de óbitos, avaliações e 

devolutivas, além do investimento em processos de cogestão em diversos colegiados 

provocaram uma “cascata” de informações e de transformação de práticas e processos de 

trabalho. De um modo geral, os profissionais afirmam que mudaram a forma de trabalhar 

como resultado dessa experiência. 

6.3.1. Mudanças de fluxos e protocolos de trabalho  

 

Os estudos de óbitos apontavam para diversas situações que colaboravam com o óbito 

infantil, sendo que uma das primeiras situações identificadas foi a questão da centralização da 

coleta para o teste diagnóstico de Streptococcus β. Durante os colegiados das gerências da 

AB, levantou-se a questão de que a centralização da coleta provocava muitas desistências das 

gestantes e várias gestantes não realizavam a coleta de amostra em tempo hábil. A 

descentralização da coleta para todas as UBSs facilitou a adesão das gestantes para sua 

realização, e não tivemos mais OI identificado por essa causa. 

 

A questão também do strepto, observou que o exame ser realizado na Saúde da 

Mulher [serviço localizado no centro do município] dificultava, por quê? Porque 

elas tinham que vir de ônibus, algumas - principalmente questões de vulnerabilidade 

- falavam que não tinha passagem, outras não iam porque é longe, acordei tarde, etc. 
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e tal, então com isso veio a descentralização também para a unidade, por conta que 

foi visto isso onde? Nos estudos, né? G1 

 
Entrou coisas novas, teste rápido, [teste de] Strepto, coisas que a gente não tinha 

anteriormente, então foram coisas novas que foram chegando para ajudar na 

assistência do pré-natal. E12 

 

As entrevistas mostram muitos relatos de mudança de fluxos que auxiliaram no melhor 

atendimento à gestante, toda a equipe empenhada em fazer ações melhores, todos pensando 

em um só sentido. Todo o movimento de estudos de óbitos, avaliações e devolutivas além de 

reuniões dos diversos colegiados provocaram uma “cascata” de informações. As mudanças 

puderam ser sentidas por ações da gestão em situações identificadas e mudanças de práticas 

pessoais ou da equipe como resultado da reflexão do trabalho que os profissionais realizavam. 

 
Eu aprendi a examinar mais a paciente, e isso é muito importante, pôr a mão, isso é 

muito importante. E17 

 
Eu percebi que teve mudanças sim, acho que todas as equipes se sensibilizaram 

mais, tanto o médico, que o médico sempre foi o mais distante a nosso ver. E20 

 
A gente passou a ouvir mais, acolher mais, a gente pediu para os auxiliares que se 

chegar perto deles, identificar mais e sempre trazer para nós, os enfermeiros. A 

gente passou a observar tudo, cada detalhe, até desde uma infecção urinária, de uma 

queixa simples até o problema psicológico. Identificar, mesmo sem elas 

comentarem, a gente passou a observar como um todo; muitas vezes o problema era 

psicológico, por isso que elas não vinham. E16 

 

A gente tinha a questão do estudo de óbito, então a gente tinha que estudar junto 

com a equipe, pra saber quais foram, no caso de óbito materno ou fetal, quais foram 

as falhas, o que a gente tinha que melhorar. Então foram feitos painéis de 

monitoramento para que a gente acompanhasse as consultas dessas gestantes e saber 

se estava tudo certinho, então se tinha a consulta com a Odontologia, se tinha as 

vacinações, foi na época que chegou os testes rápidos também, de HIV e Sífilis, que 

foi colocado no pré-natal, então a gente conseguiu fazer com que já fosse 

diagnosticado HIV e Sífilis na abertura do pré-natal, e aí já iniciar esse tratamento. 

E6 

 

Mudou bastante, eu sou responsável pela saúde da mulher, a gente agora tem 

monitoramento, tem a pasta de gestante, a gente anota exames  na pasta de gestantes, 

a gente anda com a pasta debaixo do braço. O paciente colheu exames? Deixou de 

colher? Então, assim, tudo é feito por esse se monitoramento, durante a abertura do 

pré-natal, pré-natal e fechamento do pré-natal. E15 

 

Dependendo de que área essa gestante morava, era a própria equipe, o médico que 

tinha feito o atendimento, a enfermeira, vinham pessoas da Secretaria para ajudar a 

gente também nessa investigação, tinha os apoiadores na época que também 

ajudavam, eu lembro que tinha o MEP [enfermeiras qualificadoras] (...), que 

também vinham pra ajudar a gente a fazer esse estudo de óbito, mas só depois do 

Comitê, antes disso ninguém sabia nem um pouquinho. E6 

 

Sim, houve muitas mudanças, inclusive para o recém-nascido, porque a gente 

também começou a fazer a visita de puerpério, de ir à residência, de estar orientando 

essa mãe depois que saía do HCM, porque a gente só encontrava aqui na [vacinação 
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de] BCG, fazia a reuniãozinha lá com as mães e pronto, e não via essa criança, e aí 

com isso a gente passou a ter mais proximidade da mãe também. E, referente às 

gestantes, inúmeras [mudanças], como a questão da busca ativa, a questão desse 

olhar para infecção urinária, para as consultas, se ela faltou, porque ela faltou, então 

a gente ligava cobrando; teve quando iniciou [a coleta de amostra para] StreptoB 

também, que foi muito importante na gestação, os testes rápidos, e essa capacitação 

que todos receberam, médico, enfermeira, auxiliar também. Todo mundo ouvia falar 

de gestante, fazíamos o questionário. E6 

 

Foi criado um instrumento, não sei dizer se foi em todo o município, mas aqui, que a 

gestante tinha que responder na infecção de urina, quantas vezes tinham, quanto 

tinha de costume de beber água, como era feito isso. Para toda consulta a gente fazia 

esse questionário, ela não saía sem tratar a queixa de infecção urinária, só que assim 

são coisas que vão se perdendo, infelizmente. E6 

 

6.3.2. Sentir-se responsabilizado pelo problema e “ser” parte da solução 

 

Na época aqui, eu tinha duas médicas aqui Cubanas, elas eram muito boas também, 

muito cuidadosa (sic) com gestante, muito cuidadosa mesmo, dava gosto de ver a 

forma como elas atendiam uma gestante, então a gente trabalhava muito integrada na 

equipe.E17 

 

Sim, porque, acho que o profissional que tenha comprometimento com o que faz de 

verdade, quando o gestor chega e fala para você: ‘[Está] um índice absurdo, a 

mortalidade está muito alta, o que tá acontecendo?’, então você começa a se policiar 

para ver onde está tal erro, o que está acontecendo?, e a gente vê muitas falhas. E10 

 

Eu acho que essa busca intensiva pela gestante, a gente não se acomodava com elas, 

‘só faltou’ só colocar, faltou no prontuário, não era o suficiente. Eu acho que a vida 

da criança era mais importante do que a gente falar ‘ela não veio porque ela não 

quis’. Não! Vamos atrás porque a saúde da criança em primeiro lugar. ACS4 

 

Eu fiquei mais assim organizado, eu peguei, eu já tenho todo um roteiro, então já no 

primeiro vai abrir os SIS eu já tô lá vendo a primeira coisa, pressão e glicemia 

capilar, eu já coloco a idade da gestante, quantas gestações ela teve, se tem duas 

cesáreas, pra eu já orientar pra ela, ‘olha (...) você tem duas cesáreas, quando você 

tiver com 30 semanas, (escrevo na carteirinha dela), você fala com a gente, pra estar 

agendando Cesária Interativa’, porque acho que também nessa parte comia um 

pouco de bola, aí eu já nas anotações e na própria caderneta dela já deixava na 

frente, passava, grifava: ‘gestante com duas cesáreas anteriores’, pra quando chegar 

com 30 semanas, eu já tá ligando lá pra alto risco, para marcar a cesárea interativa, 

acho que nessa parte aí também foi, você faz com mais segurança agora, tem mais 

segurança agora, você tem  uma orientação melhor. E18 

 

A gente teve que criar estratégias, ficar mais ligada com o que acontecia com essa 

gestante, ficou mais responsável, ter um olhar mais responsável. E6 

 

6.3.3. Agente Comunitário de saúde que se sente ouvido e importante. 

 

Os relatos de ACSs mostram que eles foram valorizados e respeitados, tiveram 

capacitação sobre MI, novos instrumentos de trabalho, e as informações que traziam das 

visitas eram ouvidas e muito consideradas pelas enfermeiras. 
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A gente (...), pergunta quantos copos ela [a gestante] bebe de água, e orienta que tem 

que beber água, por causa da infecção urinária, como é que ela faz a limpeza após a 

relação sexual, se ela toma banho. Muitas gestantes não sabem e a maioria são 

novas, e não sabem; tinha gestante que nem sabia como limpava, de frente para 

baixo, de trás para cima, elas não sabiam, aí devido não saberem, tinha bastante 

infecção urinária, a gente falava sobre a sífilis também, que é bem importante falar 

para elas sobre a sífilis, e outras coisas também por causa do bebê. ACS14 

 
O que ocorreu! foi a mudança da visão totalmente diferente, pois já [nos] olhavam 

com outros olhos, porque a gente trazia a demanda e já olhavam com outros olhos o 

processo de gestação até o nascimento do bebê; aí teve bastante mudanças sim. 

ACS14 

 

Assim, porque agora a gente já tem um respaldo maior pra quando a gente sai pra 

rua para falar com uma gestante (...), hoje eu vou sair, aí a gente vai e pergunta, ‘e aí 

[pergunta para a enfermeira] tem algum exame?’ Se tem alguma coisa nova pra 

passar pra elas, não? ‘Olha, tem esse bilhetinho para passar para elas’, um 

papelzinho que traz e passa para elas. ACS14 

 

6.3.4. Potencializar a adesão: a melhora no acolhimento com busca ativa, atendimento 

domiciliar às faltosas e grupos multiprofissionais. 

 

Os profissionais relatam, nas entrevistas, que os estudos de óbito que participaram e as 

devolutivas que assistiram proporcionaram um olhar ampliado para o cuidado à gestante, até 

mesmo sensível a outros parâmetros que antes não eram atentados, como o aspecto 

psicológico. A releitura do prontuário antes do retorno, a delimitação de cada gestante para 

um enfermeiro qualificou o acompanhamento do pré-natal. 

 

Sim!... sim, principalmente algumas gestantes que já tinham um histórico mais 

complicado, de gestações e abortos anteriores, a gente começou a puxar mais o 

histórico, e já mandar mais para o alto-risco, tomar mais cuidado com pequenos 

detalhes, para que isso não voltasse a acontecer. A gente começou a se atentar bem 

mais, tomar mais cuidado. ACS4 

 

Eu fui já fazer pré-natal em casa, na casa da paciente. Eu não fui só uma não, foi em 

umas três ou quatros pacientes. Eu pegava minhas coisas, meus sonar, a fita [fita 

métrica para medida da altura uterina]. E16 

 

Vamos supor você atendeu uma grávida hoje e a grávida se queixou de dores no 

baixo-ventre, mas aí essa gestante não tinha disúria, [Disúria é a sensação de dor ou 

ardor ao urinar]  aí você ia fazer o quê? Mandar embora para casa? Não, você tem 

que pedir para fazer o exame de urina que nem sempre a paciente apresenta uma 

disúria, então assim conforme ela [a gerente da UBS] ia às reuniões e as 

informações iam vindo, a gente ia seguindo sempre um norte do pessoal do Comitê, 

que passava para ela, e  ela replicava aqui para mim como enfermeiro e com o outro 

enfermeiro (...) para a gente ficar atento, ter um olhar mais afinado. E17 

 
Eu lembro, a gente melhorou bastante no acolhimento, então assim, a UBS, por 

exemplo, era uma unidade de uma rotatividade muito grande dos pacientes,  a gente 

tinha dificuldade de às vezes conseguir marcar consulta em sete dias, então com 
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esse  levantamento [apresentação de uma devolutiva] a gente conseguiu fechar 

melhor as agendas, distribuir melhor pelos enfermeiros por endereço, para que cada 

um tivesse um quadro fechado de gestantes para conseguir cuidar mais de perto. As 

buscas ativas, quando a gente começou a delimitar ruas por enfermeiro, então a 

gente conseguiu fechar aquele número X de gestante. ‘Essas são suas’, então a gente 

conseguia fazer uma busca ativa mais fechada e ficar mais de olho nelas, porque lá o 

número de gestantes era muito grande, eu mesmo  já cheguei a ter épocas, na minha 

equipe, que eu tinha 60 gestantes, mas mesmo assim, tendo essa delimitação que a 

gente conseguiu levantar por esses estudos, a gente conseguia fechar melhor em 

cima delas, então ajudou bastante. E19 

 

Sim, eu acho que teve, com relação à gestante,  por conta da gente conseguir 

delimitar um número para cada uma, esse cuidado mesmo de você tá mais atenta, 

então assim, conseguir rever os prontuários, o que ficou para trás:  ‘Olha, nessa 

consulta não foi pedido tal exame. Vamos convocar para ver? Então isso foi 

mudando bastante, eu acho que a qualidade do atendimento em si, eu acho que a 

gente vai pegando o manejo. (...) E aí isso enriquecia muito o atendimento, então eu 

acho que melhorou muito, acho que até mesmo a parte da segurança, conforme a 

gente vai fazendo e  esse apoio que a gente tem, nos deixa mais segura para fazer um 

atendimento e isso eu acho que reflete na qualidade do atendimento, na qualidade do 

pré-natal e no resultado final que a gente tem. E19 

 

A gente introduziu lá os grupos,  com nutricionista, com fisioterapeuta, com 

educador físico, com psicóloga, para melhorar até a aderência das pacientes, porque 

lá o pessoal é meio do ‘deixa pra lá’,  sabe? Então a gente tinha que dar sempre um 

jeitinho de atrair ele para a unidade, porque o negócio dele era só pré-natal, ir lá,  

falou tchau,  um beijo e pronto. Então a gente começou a mudar a cabeça da pessoa, 

através dessas atitudes, e assim  por ser um lugar muito pequeno e com um número 

bem reduzido de gestante, não tinha tanta mudança a ser feita, a não ser, ficar mais 

no pé do pessoal para fazer um pouco bem feito. E9 

 

Sim, mudou com certeza, mais foco na gestante, procurar saber tudo que tá 

acontecendo, ver os exames, fazer a busca ativa se ela não veio,  o streptococcus que 

entrou, que não tinha, isso que entrou é muito importante. Aí muitas não queriam 

fazer e você perguntava, ‘eu não vou fazer’, aí tem a sensibilização do enfermeiro de 

explicar o porquê, na consulta você tem que explicar e não só ofertar, vai ser assim o 

exame, é tranquilo,  que elas tinham medo, é complicado para elas, é vaginal, anal, 

então você tinha que explicar que aquilo não dói, é tranquilo, a importância do que 

que vai acontecer no bebê se tiver positivo; tinha que explica tudo, o papel do 

enfermeiro e do médico, é sentar ali na consulta e falar, por que que você vai fazer 

esse exame, qual a importância, não só ‘você tem que fazer esse exame,  vai 

marcar’, não vai marcar, ela não vai marcar porque a outra já falou que é um exame 

tal, e ela não sabe nem para que é para que serve, então é conduta nossa de explicar, 

sempre melhora, com certeza você tem outra visão. E20 

 

6.3.5. Ver a gestante como prioridade de cuidado e de controle 

 

Então aquelas planilhas, todos aqueles documentos que lançaram foram ajudando a 

gente a ter um controle muito, muito melhor e por consequência diminuiu o 

óbito,  porque você muda o olhar, você começa a lembrar de que você tem que 

controlar a sua paciente,  tem que ver se ela fez os exames, se ela está faltando em 

consulta, porque antigamente não existia nada disso. E9 

 

Eu acho que mudou bastante, porque assim, como eu falei, a gente não tinha tanto 

controle anteriormente, a gente passou a ter um controle maior, ficar mais em cima 

com a gestante com relação à falta,  à coleta de exame, mesmo no início de não ter 

laboratório, a gente sempre ia dar um jeito de colher exames. E9 
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6.3.6. O estímulo e a valorização do trabalho em equipe 

 

Com relação à criança, a mesma coisa, eu tinha também na unidade um pediatra que 

também era bem aberto, então, e os médicos da família, sempre que a gente tinha 

alguma dúvida, eu estou atendendo a criança, a gente já batia lá: ‘Doutor, eu estou 

com uma dúvida, dá pra você dar uma olhadinha?’ Eles iam, ‘Não!!! Olha, vamos 

fazer isso, vamos fazer aquilo’, então isso também passava muita segurança pra 

gente no atendimento e talvez num próximo atendimento que eu tinha, já de uma 

situação parecida, que eu tive um apoio desses profissionais, a gente já sabia como 

lidar, então acho que isso enriquecia bastante, eu acho que é o que falta um pouco 

hoje, para nós assim profissionais, eu acho que geral, não só para o enfermeiro, eu 

acho que no âmbito geral. E19 

 

Vinha um comunicado para a farmácia, a farmácia já ia acompanhando essa gestante 

e já passava para os enfermeiros, para depois de três dias de o tratamento, a gente 

repetir a urina e urocultura. Olha que coisa legal!  E17 

 

Mudança de olhar, de você parar e olhar tudo que possa dar errado ali, a gente até 

pensava: ‘O que mais pode dar errado aqui?’ Se parava, pensava, então vamos 

arrumar, era uma escuta muito atenta na primeira consulta, com relação aos 

enfermeiros, a gente que fazia muitas vezes, ou quiçá maioria das vezes,  a gente 

fazia abertura pré-natal em dois, para a gente poder ter, porque aí faz teste rápido, 

um faz o teste, o outro está ali escutando: ‘Ó, peguei alguma coisa que você não 

pegou’, acabava sendo muito legal isso, fazer uma consulta de pré-natal assim de 

duas folhas tranquilamente. E3 

 
Ahh... muitas mudanças, e positivas, porque a gente começou a ver a gestante, a 

gente não via o hoje da gestante, a gente começava a ver o amanhã, o depois, o 

depois, e tínhamos perguntas que nós fazíamos,  assim era, parecia uma coisa 

coordenada; todo mundo falava a mesma língua, falava a mesma coisa, e  foi bem 

interessante a interação de todo mundo, pelo menos lá foi bem. E3 

 

6.3.7. Os profissionais conhecendo melhor os seus territórios 

 

Essas mudanças foram, na verdade, o nosso conhecimento com o tempo, aos poucos 

a gente foi entendendo mais a nossa área,  como as pessoas reagiam e que elas 

dependiam muito de - como eu posso explicar - essa área de abrangência aqui, são 

áreas muito vulneráveis,  então elas são pessoas muito fechadas, então para fazer 

esse acesso, para você conseguir aos poucos o que a gente conseguiu ter essa 

liberdade pra conseguir entrar realmente na área e na vida dessa gestante, para 

conseguir convencer ela de fazer esse acompanhamento, para que cuidasse não são 

da saúde dela, mas do bebê também. ACS4 

 

7. REFLEXÕES SOBRE ESTA EXPERIÊNCIA E O CENÁRIO ATUAL 

EM RELAÇÃO À LINHA DE CUIDADO MATERNO-INFANTIL EM 

MAUÁ 

Esse estudo de caso refere-se ao que se passou entre 2013 e 2016. A partir dessa 

época, ocorreram sucessivas gestões na SMS e no município, sendo que o cenário atual 

encontra-se muito diferente. As enfermeiras matriciadoras (MAP) foram demitidas ou 
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retornaram a sua função de enfermeira nas UBSs como cita a E17. A gestão colegiada foi 

gradativamente desaparecendo, na medida em que os diversos secretários de saúde foram se 

sucedendo. 

 

Essa enfermeira [matriciadora- map], que logo depois acho que de uns seis meses 

que eu estava no município foi retirado esse cargo, e passou a não existir. Eu 

percebi, segundo o relato da enfermeira anterior, ela tinha comentado que estava 

melhorando depois do Comitê, estava melhorando bastante o índice de mortalidade 

com a inserção das Map, que tava indo orientar no posto, porque o funcionário 

chega novo, ele precisa sim de um profissional para passar todo o protocolo para 

poder tá orientando; isso é muito importante, entendeu? Hoje em dia chega um 

profissional e aí tinha esse serviço, hoje não tem mais o enfermeiro, chega, tudo 

bem, eu vou treinar meu colega, mas às vezes eu tenho tanta tarefa, tanta coisa, que 

pode sim deixar a desejar alguma coisa. E17 

 

No final de 2016, como já dito, o município perdeu 41 médicos cubanos do programa 

mais médicos e demorou meses para que as vagas fossem novamente ocupadas. Nesse 

período, as enfermeiras assumiram as gestantes em todos os atendimentos e qualquer 

intercorrência encaminhava para o HCM, consequentemente aumentou a demanda de 

encaminhamentos. O MS, finalmente, abriu a seleção para repor as vagas dos médicos 

cubanos e, a maioria foi ocupada por médicos recém-formados, que assumiram o cargo como 

generalistas e sem nenhuma experiência no pré-natal. Nesse período sem médicos, as 

Unidades Estratégicas de Saúde da Família sofreram sem médicos, como relatam E18 e E17. 

 

Aqui tinha um médico cubano; depois que ele saiu, não veio mais ninguém. Agora tá 

assim, hoje eu estou fazendo as mesmas coisas, só que o que acontece, quando 

chega 32 semanas, a gente tá sem médico, a gente tá assumindo, e aí eu fico um 

pouco com medo, com receio, tipo, pegar a gestante acima de 32 semanas e dá 

algum problema, por que eu não tenho o aval do médico. A gente tá assumindo tudo, 

tá assumindo. E18. 

 

Hoje, por exemplo, a médica que a gente recebeu aqui, ela é recém-formada, ela não 

tem outras experiências, então eu percebo muito que ela também  se depara com isso 

muitas vezes: ‘Ai eu tô com uma situação, o que eu faço?’ E hoje nós não temos 

referência para nada, tipo assim, não tem um treinamento, não tem um 

matriciamento, não tem uma conversa, onde, acho que consiga passar essas coisas, 

eu acho que no âmbito geral, enfermeiro, médico, a Educação Permanente que a 

gente fala,  né? Hoje eu acho que tá muito quebrada, que era uma coisa que eu acho 

que enriquecia bastante. E19 

 

[Sobre a falta de médicos] A gerência conseguiu o Dr. R., da UBS F. para ele vir 

atender as grávidas aqui, só que quando chegou aqui, ele queria que minhas 

auxiliares...[fizessem os procedimentos].Os procedimentos que eram da 

competência do profissional que está atendendo o pré-natal, elas fizeram porque tem 

que obedecer, aí eu retornei [das férias], e ele falou que ele só vai atender 4 

gestantes por semana, e aí eu estou com as outras [gestantes., Eu tenho duas de 37 

semanas [que seria de competência do médico atender],  essa semana que ele não vai 

atender, e quem tem que atender? Eu! Eu vou atender, e relato [à chefia] que ele não 

quer atender no prontuário, e vou atender a paciente e oriento a paciente,  quaisquer 
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sinais e sintomas, qualquer coisinha,  procurar a maternidade, que lá você vai ter o 

obstetra para poder te avaliar. E17 

 

É, para você, eu vou falar para a senhora uma coisa, tá difícil, tá muito difícil, eu 

estou sem médico aqui praticamente desde o mês de..., quando  tiraram os cubanos, 

tinha um que atendia pré-natal comigo, eles tiraram porque o governo lá de Cuba 

mandou recolher todos, desde então não foi colocado outro médico, eu fiquei 

atendendo um bom tempo sozinha, sabe, depois eu consegui que viesse um médico 

me ajudar; de tanto eu pedir,  começou a vir, um dia de sexta feira,  depois do meu 

horário,  ficava até às 8 horas e 8h30, atendendo as grávidas com ele e mais uma 

auxiliar de enfermagem. E17 

 

Todos os gerentes das UBSs foram trocados e, como não participaram de todo o 

processo anterior, eles desconhecem a situação da mortalidade infantil no município e não 

priorizam as ações para a sua redução. O período de transição com a mudança da gestão em 

2017 provocou grandes alterações na rede de Mauá e algumas UBSs ficaram sem gerente por 

algum tempo. 

 

Aquela fase de transição que não tinha gerente, foi uma coisa; acho que devido à 

situação do município, foi o início da queda, da queda livre. Foi no começo de 2017, 

começo do ano passado, já foi uma alguma coisa mais tensa, assim meio...eu me 

lembro que foi meio tumultuado. E3 

 

Os estudos de óbitos não são mais discutidos em equipe, sendo elaborados, em geral 

pela enfermeira. E19 comenta a dificuldade de envolver a equipe nas discussões. 

 

[Estudos de óbito com discussão da equipe] Continuou, quando era, só que assim, a 

grande maioria eram gestantes que eram alto risco, então não passavam com a 

médica da família, passavam com a ginecologista, então, aí eu já não conseguia 

fazer, era uma outra,  só que eu conseguia fazer essa discussão porque era feita pela 

médica da família, mas a grande maioria eram todas pelos ‘Go’, que eu não 

conseguia trazer para as reuniões. E19 

 

[Estudos de OI] Hoje a gente não tem mais nem isso, hoje é só o enfermeiro que faz, 

de acordo com aquilo que ele consegue levantar no prontuário. E19 

 

Todas essas modificações refletiram progressivamente na qualidade dos estudos de 

óbitos que as UBSs enviam ao CMMIF como explana, preocupada, a gestora do comitê, que 

também se demitiu em janeiro de 2017. 

 

Então, as pessoas que viveram esse processo ainda estão trabalhando conosco, elas 

ainda têm muita preocupação em relação a isso, já que os relatórios, eles ainda 

continuam sendo feitos, mas é visto que a qualidade dos relatórios diminuiu, e que 

também a questão do puerpério... perdeu-se um pouco a importância que tinha até 

então. E a questão também de devolver, né? Que antes se esperava, cobrava-se isso 

muito, a própria unidade cobrava, nós mesmos queríamos saber, e hoje eu percebo 

que essa questão de devolver óbito é algo cansativo, é algo estressante, e eu percebo 
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também que hoje quem está gerenciando essas unidades, o gerente em questão, ele 

não tem isso, ele não tem a consciência dessa importância, e foram feitas algumas 

devolutivas, no intuito dele levar para a unidade, como já foi feito outrora, ele não 

consegue levar, ele não entende a importância, ele não consegue identificar, e fica 

muito a cargo dos próprios profissionais que atendem, então fica muito confortável 

eu sair pelo lado e justificar alguma coisa, penalizar o outro, e eu percebo que essa 

discussão, ela está muito pobre quando ela acontece, e com tantas permissões que 

estão acontecendo agora, é muito preocupante. Muito mesmo, porque as pessoas que 

tinham isso estão indo embora, e os novos que estão entrando, não entendem a 

importância. G1 

 

Todos se conversavam, e aí se cercava melhor essa gestante, para evitar o aumento 

do índice de mortalidade infantil que teve uma melhora e que agora parece que se 

perdeu, e está subindo novamente e, infelizmente, a gente se sente impotente diante 

da situação. E17 

 

Após 2016, todo o processo de EPS atuando transversalmente nos núcleos foi 

interrompido, ficando a Gerência de Educação Permanente se responsabilizando, somente, 

pelos estágios e pela residência médica. 

 

Eu acho que assim, o que perde, infelizmente, é que perde pessoas capacitadas que 

estavam lá envolvidas, infelizmente vêm outras, com outras visões, não sabem do 

que tá acontecendo, (...) acredito que o bom profissional, quando chega outro, 

dependendo de quem chega, eles sentam com as enfermeiras, que isso é normal, para 

saber o que está acontecendo; a gente também explica, conversa, tudo depende de 

quem entra, tudo depende do seu gestor da unidade. Se é um gestor bom, ele quer 

que o negócio continue, ele não deixa, onde eu estava era um gestor bom, então 

assim, ele ficava em cima, ele tentou entender, ele era enfermeiro, que isso é 

importantíssimo para nós da UBS, importante você ter um enfermeiro como gerente, 

ele tem uma visão sua,  diferente, foi bom até um tempo, até um certo tempo foi 

bom, mas aí começa a vir outras coisas que tudo vai se largando, infelizmente tem 

profissionais que largam, ‘Ahh... tá tudo largado’, tem aquela visão  ‘Quero nem 

saber’ e tem uns que não, ‘Vamos continuar, vamos fazer.’ E20  

 

Para que uma experiência bem sucedida tenha continuidade, há a necessidade de ser 

constantemente alimentada, deve consistir em uma política de estado, e não somente de 

governo, para ser mais perene. Na mudança de gestão, as coisas se perdem, parte dos fluxos 

se fragmenta. Mauá, desde janeiro de 2017, teve 15 secretários de saúde até setembro de 

2019; em geral, nas trocas de secretários, também se trocam as coordenações e gerências, e 

provocando uma perda de continuidade dos processos de trabalho e das linhas de cuidado, e 

nessa situação não se consegue realizar um diagnóstico de situação e planejar ações. As 

relações entre os serviços vão paulatinamente se tornando distantes. O HCN ainda faz a lista 

de gestantes que tiveram bebês, mas a maioria das UBSs não consulta a lista. 

 

Porque a paciente não tem culpa, não tem culpa do que está acontecendo, e outra, se 

eu gosto do que eu faço, tenho que fazer bem feito, mas infelizmente existem 

aqueles que não estão nem aí desde o início e você vê que não estão nem aí, e muda! 

A gestão muda! Muda tudo, acho que é uma coisa que não deveria mudar, não 
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deveria mudar para continuar; depende também do profissional, de cada ser, como 

ele quer continuar aquilo, se ele quer melhorar, ou se ele quer piorar, que depende 

também do profissional, só que também muda profissional, entra aquele que não é 

capacitado. Infelizmente tem isso, não ficam os mesmos, eles mexem na nossa 

estrutura, no médico, eles mexem em tudo, é triste de ver, eles mexem com você sim 

totalmente, é uma pena. E20 

 

Já no final de 2014, os apoiadores voltaram à sua função mais restrita ao NASF, 

atuando somente na Estratégia de Saúde da Família, não mais realizando o apoio de rede entre 

os serviços. 

[Com a saída dos apoiadores] Quebrou em alguns âmbitos, então tinha assim, alguns 

pontos específicos, mas mesmo assim, na reunião do PSF, por exemplo, a gente 

ainda conseguia discutir algumas coisas, a minha dificuldade de fazer as 

investigações de óbito, com médico presente, era da parte dos atendimentos de 

ginecologia, mas, por exemplo, dos médicos da estratégia de saúde da família, a 

gente conseguia fazer na reunião de equipe, então, se eu tinha algum estudo de óbito 

que a gestante era atendida pela médica da saúde da família, a gente conseguia fazer 

essa discussão em equipe. E19 

 

Aí a gente passou a não ter mais esses encontros [com os apoiadores], os encontros 

acabaram sendo um a um. E19 

 

Sim, era, aprendi muito com eles [apoiadores], eles davam bastante orientação de 

infecção de urina, como assim o tratamento, edema, de membros inferiores da 

gestante, tinha reunião, chamava os enfermeiros para tá participando lá no centro da 

cidade, era, tipo assim, a cada um mês, dois meses tinha reunião, depois acabou isso 

aí, se perdeu. E18 

 

Então hoje eu sinto algumas dificuldades aqui na UBS, que eu não tinha na outra 

UBS, porque lá, não sei se pelos profissionais ou pelo fato de ser Estratégia de 

Saúde da Família, que a gente tinha reuniões semanais, onde a gente sentava, 

discutia todos os casos, a gente tinha o psicólogo que entrava nas reuniões, então 

assim, era o momento que a gente tinha, onde a gente trocava as informações da 

área, dos pacientes, e trocas de experiência mesmo, porque o médico sempre estava 

presente. Então aqui eu sinto muito essa dificuldade (...) cada um meio que por si. 

E19 

 

Atualmente conta-se comente com uma médica no atendimento de casos de gestantes 

de alto risco e a sua agenda mensal não dá conta da demanda. Com isso, o agendamento para 

gestantes ao alto risco chega a demorar meses, o que é uma incongruência, pois são casos que 

necessitam de um atendimento rápido, há casos que a agenda só ocorre após o parto, elevando 

muito risco de óbito infantil e também materno. Nos casos mais urgentes e graves, o contato 

acaba sendo feito por telefone entre a enfermeira do alto risco e a UBS. Ao mesmo tempo, 

com a entrada de vários médicos generalistas recém-formados, há uma maior tendência de 

encaminhamento dos casos, devido à inexperiência e insegurança desses profissionais no 

atendimento à gestante. 
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O alto risco é, quando eu cheguei, não era tão demorado para marcar, quando eu 

cheguei para trabalhar no município, de uns dois anos para cá, virou um caos o alto 

risco porque a médica atende sozinha (...), somos 23 unidades no município inteiro, 

somos 23 UBS, fica difícil para o profissional fazer isso. Aí chega uma hora que ela 

não tem mais agenda. E17 

 

Aqui ainda eu sinto uma dificuldade maior de não ser ESF, então assim, aqui é 

muito cada um por si. Por exemplo, a médica que atende generalista, ela não atende 

criança, então já não consigo discutir com ela um caso de criança, porque ela não 

atende, não tem habilidade, prefiro não. O Pediatra que a gente tem aqui hoje, ele é 

mais fechado, não é um profissional que dá abertura para a gente entrar e conversar, 

ele é mais reservado, então hoje eu sinto algumas dificuldades aqui na UBS. E19 

 

Para mim, lá não tinha dificuldade do alto risco do pré-natal, de alto risco que a 

gente vive hoje. Eu lembro que acho que eram dois ginecologistas no alto risco para 

atender, então assim, não tinha essa demanda reprimida que tem hoje, que hoje, por 

exemplo, hoje eu estava resolvendo um caso de uma gestante que está com diabetes 

gestacional, eu estou desde o dia 14, desde o dia 14 tentando contato, porque assim, 

ela está com 32 semanas, e aí eu liguei no alto risco e eles me falaram que só tem 

consulta para o fim de janeiro, até lá, ela já teve o parto. E10 

 

[Contato com a médica do alto risco] Por telefone, sempre, e às vezes por mensagem 

no celular, ou mesmo por contato telefônico, que a orientação dela até é muitas 

vezes fazendo o matriciamento por telefone, então assim, quando tem alguma 

dúvida, ela liga, fala com a Dr.
a
 do alto risco e aí elas conversam por telefone, porém 

com o médico, nós temos uma dificuldade grande. Nisso porque às vezes ela não 

tem disponibilidade de tempo para fazer esse matriciamento por telefone, então às 

vezes é sempre um repasse, o enfermeiro conversa por telefone com a Dr.
a
, ela 

repassa as informações, a gente repassa para outro médico. Eu acho que isso quebra 

muito a qualidade, o atendimento, a segurança, porque a gente se sente muitas vezes 

perdido, eu reparei assim, do que a gente tinha quando eu entrei e de como a gente tá 

hoje. E19 

 

[Referenciar a gestante] Hoje até para a gente ligar tem dificuldade. E16 

 

Hoje aqui na UBS eu já tenho essa dificuldade, porque aqui eu já não tenho um 

ginecologista, e hoje aqui nós também já não temos nem referência de ginecologia, 

então assim, nós já estamos com déficit no alto risco e eu não tenho nem referência 

de ginecologia para o território que eu estou hoje. Então, isso hoje dificulta muito o 

trabalho da gente, e eu acho que da equipe geral, para nós enfermeiros eu acho que 

para generalista, porque a gente se depara muito com as coisas e a gente não sabe o 

que fazer, então geralmente a gente faz um contato telefônico com as enfermeiras do 

alto risco, elas nos ajudam bastante no que podem. E19 

 

As planilhas on line que registravam os atendimentos de gestantes das UPAs foram 

progressivamente deixando de existir. 

 

Não, parou, parou esse serviço. Existia quando a paciente passava lá com infecção 

urinária, olha como era lindo isso... Ah... eu vou falar isso, é muito importante, eu 

tinha me esquecido. E17 

 

O CMMIF mantém suas atividades normalmente, realizando as reuniões mensais de 

apresentação dos indicadores. Há grande dificuldade das UBSs de enviar representantes, pois 

o quantitativo de enfermeiros está muito reduzido e dificultando a saída do profissional da 
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unidade. As reuniões de avaliação de evitabilidade ocorrem semanalmente. Os estudos de 

óbito são enviados pelas UBSs, mas não com tanta regularidade. As UBSs estão com 50%. 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil, a partir de 2017, tem aumentado 

gradativamente e voltou a ter dois dígitos novamente, conforme a figura 6. 

 
Fonte: DATASUS/SIMSINASC, Vigilância Epidemiológica de Mauá, 30/06/2019, elaborada pela autora. 

 

Figura 6. Número de óbitos infantis em moradores de Mauá, por ano de óbito, pelo 

coeficiente de mortalidade infantil pmnv, de 2008 a 2018. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo de caso, pretendeu-se resgatar uma experiência muito rica e intensa, na 

medida em que acionou toda uma rede de serviços, gestores e trabalhadores para enfrentar o 

problema da mortalidade infantil no município. 

Vivenciou-se inicialmente esta reforma com certa desconfiança do processo de EPS, 

tendo em vista que os processos que estavam sendo implantados não eram apresentados de 

maneira clara. Havia muita reunião, muita conversa, a agenda estava sempre cheia de 

atividades, inúmeros encontros e colegiados, e questionava-se a eficácia dessas medidas para 

uma transformação efetiva. 

A proposta pretendia orquestrar e envolver todos os trabalhadores no diagnóstico da 

situação encontrada, responsabilizando todos os atores na busca de uma resolução possível. 

No começo da pesquisa para este trabalho, não se tinha a dimensão de que as 

mudanças ocorridas haviam sido tão abrangentes. Conforme a análise dos dados e das 

entrevistas era realizada, foi-se percebendo a intensidade do que ocorreu no período estudado 

em Mauá. É impressionante como a gestão “cercou” toda a rede de fluxos entre os serviços e 

criou uma cascata de colegiados interligados entre si. 

O olhar, ao iniciar esta pesquisa, estava somente focado no CMMIF, mas esta 

experiência causou impacto em todas as linhas de cuidado, sendo que foi de intensidade maior 

na linha de cuidado materno-infantil. 

Compreendeu-se que houve muito aprendizado das equipes, no sentido de melhorar a 

qualidade do seu trabalho e entender onde os “buracos” e falhas aconteciam. Houve estímulo 

ao cuidado compartilhado pelas equipes, ampliação do acesso, aprimoramento do 

acolhimento, aumento na autoestima dos profissionais, em especial dos ACSs, que passam a 

ver-se como uma peça importantíssima na engrenagem das ações de humanização no 

atendimento à gestante. 

A gestão inseriu as vigilâncias em todos os processos, e, em especial, a Vigilância 

Epidemiológica foi extremamente valorizada e ouvida, fazendo realmente o papel que lhe 

cabe dentro do SUS. Com o apoio intenso da gestão, a Vigilância Epidemiológica, por meio 

do CMMIF, também respondeu de forma intensa ao acompanhar os processos que se 

formavam, sabendo utilizar todos os mecanismos para apoiar a gestão. 
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Nesse processo de escrever o que se passou na gestão, entre 2013 a 2016, em Mauá, 

constatou-se ser uma experiência que, realmente, merecia ser contada, de acordo com Ludke; 

André, (1986, p. 58), quando afirmam que “o caso só passa a existir depois de escrito”. 

Espera-se que a descrição detalhada dessa experiência possa subsidiar – e por que não 

inspirar - gestores e equipes em ações visando à redução da mortalidade infantil e da melhoria 

do cuidado materno-infantil no SUS, fato que nem sempre depende somente do aporte de 

recursos financeiros adicionais, mas requer mudanças de processos e fluxos de trabalho, um 

diagnóstico abrangente da problemática a ser enfrentada, a fim de promover integração entre 

serviços e favorecer, entre os trabalhadores da saúde, a reflexão crítica do trabalho 

desenvolvido, instituindo uma gestão de colegiados, onde todos podem falar e ser ouvidos. 
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ANEXO 1 ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

CLÁUDIA HELENA WALENDY 

Número da entrevista______            Data da entrevista ___/___/___ 

 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E A REDUÇÃO DA MORTALIDADE 

INFANTIL EM UM MUNICÍPIO DO GRANDE ABC – SP: UM ESTUDO DE CASO 

Roteiro de entrevista: 

As questões servirão como guia para uma interação direta entre pesquisador e 

entrevistado. 

Público-alvo: 

Profissionais de Saúde, trabalhadores da rede de saúde de Mauá que atuaram durante o 

período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016; 

Dos serviços que atendem à rede de cuidado materno-infantil, das coordenadorias de 

Atenção Básica (AB), Atenção Especializada (AE), Urgência Emergência (UE), Vigilâncias 

(VIG) e Hospital de Clínicas Radamés Nardini (HCM). 

Proposta de 20 entrevistados. 

Período analisado: Janeiro de 2013 a dezembro de 2016. 

Nome 

Idade                                   sexo 

Formação                                   cargo 

Tempo de serviço 

Local de trabalho_____________________ 

Estatutário ( )  fundação ( )  comissionado ( ) 

Serviço que atua: AB( )  AE( ) VIG( ) UE ( ) HCM ( ) outros ______________ 

1. Durante o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, você realizava atividades 

em relação à gestão do cuidado materno-infantil? Relate quais atividades que 

realizava. 

2. Em 2013, você tinha conhecimento de quantos casos de óbitos infantis tinham 

ocorrido em sua unidade de saúde ou serviço em períodos anteriores? 

3. Em 2013, o assunto de óbitos infantis era abordado em reuniões de seu serviço? Sem 

sim, como era essa abordagem? 
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4. Notou algum movimento diferente, a partir de março de 2013, e nos anos seguintes, 

em relação à gestão do cuidado materno-infantil? O que percebeu que ocorreu? 

5. Teve conhecimento da formação do Comitê de Mortalidade Materno, Fetal e Infantil 

(CMMFI)? De que forma tomou conhecimento da criação deste comitê? 

6. Quem elaborava o relatório de óbitos infantis para o Comitê de mortalidade materno, 

fetal e infantil (CMMFI) na sua Unidade de Saúde? 

7. Conheceu ou teve contato com “apoiadores” no seu serviço? O que sabia sobre esse 

trabalho? 

8. Como avalia as reuniões com os apoiadores que teve como tema os óbitos infantis? 

9. Participou de alguma reunião de avaliação de causa de óbitos infantis que ocorreram 

em sua unidade? Relate o que achou e/ou alguma situação que lhe chamou a atenção. 

10. Você participou de alguma reunião de devolutiva dos estudos dos óbitos que ocorreu 

em sua unidade? Lembra-se como aconteciam, como era feita essa discussão? 

11. Você teve acesso a relatórios de avaliação, pelo comitê, dos óbitos infantis de sua 

unidade? 

12. Você participou de alguma reunião de devolutiva da análise dos óbitos infantis feita 

pelo Comitê de Mortalidade Materno, Fetal e Infantil (CMMFI) em sua unidade? 

13. Em relação às devolutivas dos estudos dos óbitos que ocorreram em sua unidade, você 

identificou situações que poderiam ser modificadas, na unidade, para evitar o óbito? 

Lembra-se de alguma? Foram postas em prática? 

14. No período entre 2013 e 2016, houve alguma mudança da sua forma de trabalho, ou da 

equipe, em relação ao cuidado com a gestante e ao recém-nascido? Quais foram essas 

mudanças? Como avalia essas mudanças? 
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ANEXO 2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TCLE 

 Eu, Claudia Helena Walendy, aluna do Curso de Pós-Graduação de Ensino em 

Ciências da Saúde – Mestrado Profissional do Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde – CEDESS, da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP venho, por 

meio deste, convidá-lo (a) voluntariamente a participar da pesquisa intitulada: “EDUCAÇÃO 

PERMANENTE E A REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL EM UM MUNICÍPIO 

DO GRANDE ABC – SP: UM ESTUDO DE CASO”, tendo como orientadora Prof.
a
 Dr.

a
 

Stella Maris Nicolau. Esta pesquisa visa compreender as percepções dos profissionais de 

saúde que participaram dos processos de EPS, com vistas à redução da mortalidade infantil no 

município, promovidas pela Secretaria de Saúde do município de Mauá, entre 2013 e 2016, a 

fim de reduzir os índices de mortalidade infantil. 

 Para a coleta de dados desta pesquisa, será realizada entrevista semiestruturada 

com gestores e profissionais de saúde que atuaram na gestão do cuidado materno-infantil da 

rede de serviços de saúde da Secretaria de Saúde de Mauá, durante o período de 2013 a 2016. 

Solicitamos sua participação, respondendo a entrevista e permitindo a gravação para posterior 

análise do pesquisador. 

Esta entrevista terá duração aproximada de 40 minutos, serão gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas e enviadas para os participantes da pesquisa para sua validação.  

A participação nesta pesquisa não envolve risco e desconforto mínimos aos 

participantes, e também não trará benefícios diretos. Não haverá despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo, mas também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

 

Direitos do participante: 

A- Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo serão analisadas em 

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado (a) a sua 

identificação ou de outros participantes em nenhum momento.  

 

B- Caso o Sr.(a) decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 
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C- O Sr.(a) tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, neste 

estudo, serão utilizados apenas neste estudo. 

 

D- O Sr.(a) não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, o Sr.(a) não terá nenhuma 

despesa pessoal em qualquer fase do estudo. Durante o período de sua 

participação, se houver qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

 

E- A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr.(a) poderá ter acesso a todas 

as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos 

resultados gerais do estudo. 

 

F- Quando o estudo for finalizado, o Sr. será informado sobre os principais 

resultados e conclusões obtidas no estudo. 

 

G- Em qualquer etapa do estudo, o Sr.(a) terá acesso à pesquisadora responsável 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 

pesquisadora é a aluna Claudia Helena Walendy, matriculada no programa 

de Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino em Ciências da 

Saúde/CEDESS/UNIFESP – campus São Paulo, que pode ser encontrada no 

endereço R. Pedro de Toledo, 859 – Vila Clementino – Cep: 04030-032 – São 

Paulo – S.P. Tel/Fax: (11) 5576-4874. Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Unifesp – R. Prof. Francisco de Castro, 55, 04020-050, tel: 

5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

 

H- Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 

ficará com o Sr.(a) e a outra conosco. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “EDUCAÇÃO PERMANENTE E A 

REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL EM UM MUNICÍPIO DO GRANDE ABC – 

SP: UM ESTUDO DE CASO”. Eu discuti com a pesquisadora Cláudia Helena Walendy 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

data:  ____/____/____ 

______________________________              _______________________________ 

 Nome do participante da pesquisa                            assinatura  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. “Declaro ainda que me 

comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.” 

data:  ____/____/____ 

______________________________               ____________________________ 

  Nome do pesquisador principal                            assinatura 
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ANEXO 3 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIFESP 
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